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Legislatura

25.3.2008 985

10.3.2008 4ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates

“Licenciamento
Ambiental e

Desenvolvimento
Sustentável”

29.3.2008 1331

10.3.2008 5ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates

“Licenciamento
Ambiental e

Desenvolvimento
Sustentável”

29.3.2008 1404

11.3.2008 13ª Reunião Ordinária da 13.3.2008 583



2ª  Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
11.3.2008 11ª Reunião

Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.3.2008 754

11.3.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº

18.250

19.3.2008 829

11.3.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº

18.197

25.3.2008 987

11.3.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº

18.256

26.3.2008 1045

11.3.2008 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.3.2008 1046

11.3.2008 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de

26.3.2008 1049



Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

11.3.2008 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1050

11.3.2008 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.3.2008 1051

11.3.2008 6ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates

“Licenciamento
Ambiental e

Desenvolvimento
Sustentável”

29.3.2008 1510

11.3.2008 Evento Realizado na
13ª Reunião Ordinária

da 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura -

Destinada à
Realização do Ciclo

de Debates

29.3.2008 1582



“Licenciamento
Ambiental e

Desenvolvimento
Sustentável”

12.3.2008 14ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

14.3.2008 629

12.3.2008 12ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.3.2008 769

12.3.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira  e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.3.2008 802

12.3.2008 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

25.3.2008 988

12.3.2008 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1052



12.3.2008 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1054

12.3.2008 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1055

12.3.2008 4ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

26.3.2008 1056

12.3.2008 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

26.3.2008 1057

12.3.2008 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.3.2008 1254

12.3.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

28.3.2008 1255



sobre a Proposta de
Emenda à

Constituição nº
41/2008

12.3.2008 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.3.2008 1256

13.3.2008 15ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

15.3.2008 743

13.3.2008 Solenidade Realizada
na 15ª Reunião
Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Comemorar o
Lançamento da
Campanha da

Fraternidade 2008,
com o tema

“Fraternidade e
Defesa da Vida”

18.3.2008 786

13.3.2008 7ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Faculdade de

Odontologia da
Universidade Federal

de Minas Gerais -

19.3.2008 809



UFMG - pelos seu
centenário

13.3.2008 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1058

13.3.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.3.2008 1060

13.3.2008 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1061

13.3.2008 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1062

13.3.2008 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.3.2008 1063

13.3.2008 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular

29.3.2008 1679



na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.3.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos

Naturais na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1065

14.3.2008 2ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos

Naturais na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1066

17.3.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2008 1067

18.3.2008 16ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.3.2008 837

18.3.2008 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.3.2008 1257

18.3.2008 4ª Reunião 28.3.2008 1258



Extraordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
18.3.2008 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2008 1258

18.3.2008 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.3.2008 1681

19.3.2008 17ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

25.3.2008 918

19.3.2008 13ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2008 1232

19.3.2008 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2008 1260

19.3.2008 6ª Reunião Ordinária da 28.3.2008 1262



Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
19.3.2008 6ª Reunião Ordinária da

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

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2008 1264

19.3.2008 5ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

28.3.2008 1265

19.3.2008 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

28.3.2008 1266

24.3.2008 8ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a Banda
de Música do Corpo
de Bombeiros Militar

de Minas Gerais pelos

27.3.2008 1156



80 Anos de Fundação
25.3.2008 18ª Reunião Ordinária da

2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.3.2008 1089

25.3.2008 14ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.3.2008 1674

26.3.2008 19ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

28.3.2008 1179

27.3.2008 20ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

29.3.2008 1323
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 168 a 170/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.096 a 2.098/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e cartão - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 2.099 a 2.109/2008 - Requerimentos nºs 1.888 a 1.899/2008 -
Requerimento da Deputada Gláucia Brandão - Proposições Não
Recebidas: Requerimento da Comissão de Segurança Pública -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de
Educação e de Assuntos Municipais e dos Deputados Elmiro
Nascimento e Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Eros Biondini, Paulo Cesar, Antônio Carlos Arantes e
Getúlio Neiva; questão de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Designação de
Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre os Vetos
às Proposições de Lei nºs 18.250, 18.251 e 18.256 - Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 41/2008 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Questão de ordem - Requerimento da Deputada Elisa
Costa; deferimento; discurso do Deputado André Quintão -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

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

- Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
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Arantes - Antônio Genaro - 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 - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 168/2008*
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do art. 61, inciso IV, e do art. 90, incisos V, XIV e XVIII,

da Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para
exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que visa
autorizar o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, destinada ao
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financiamento do Programa de Universalização do Acesso a Serviços
de Telecomunicações em Minas Gerais - MINAS COMUNICA, até o
limite de US$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de dólares norte-
americanos), bem como a oferecer garantias para a operação.

O Programa MINAS COMUNICA, conforme a Lei nº 16.306, de 7 de
agosto de 2006, tem por objetivo criar condições para que todos os
Municípios mineiros tenham acesso a serviços de telecomunicações,
inclusive o serviço móvel, com capacidade para prover telefonia e
transmissão de dados, possibilitando, com a participação do Estado,
estender a disponibilidade do referido serviço móvel a todas as sedes
dos Municípios ainda não atendidos.

Trata-se, portanto de iniciativa de inegável alcance socioeconômico,
com impactos positivos na geração de renda do trabalhador e dos
pequenos empreendedores das localidades atendidas, desenvolvendo
as potencialidades econômicas dos Municípios e microrregiões,
viabilizando sua integração aos mercados consumidores e
promovendo novos negócios, além da melhoria da qualidade de vida
das populações.

Noutro passo, cabe salientar que os empréstimos contraídos por
meio de organismos internacionais são, por força de dispositivo
contratual, sacados em “tranches” (parcelas), mediante a
comprovação da aplicação dos recursos de acordo com as condições
pactuadas. Assim, em obediência às normas das referidas
instituições, os valores deverão ser depositados em instituições
financeiras que centralizam a receita do Estado.

A título de contragarantia à garantia prestada pela União, o projeto
prevê a vinculação, pelo Estado, de sua cota da repartição
constitucional nas receitas tributárias previstas nos arts. 157 e 159 da
Constituição da República, complementadas pela vinculação de suas
receitas próprias, consoante o disposto no art. 155 da Carta Magna.
Essa exceção ao princípio orçamentário da não-afetação da receita
tributária está, por sua vez, amparada pelo art. 167, § 4º, da
Constituição da República.

Em conclusão, cumpre ressaltar que a proposição irá viabilizar a
consecução dos objetivos do Programa e, ainda, os benefícios
indiretos a serem auferidos pelos pequenos empreendedores
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mineiros, numa perspectiva de inclusão social. Seus termos levam
ainda em consideração as diretrizes orçamentárias e os parâmetros
definidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.096/2008
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, destinada ao
financiamento do Programa de Universalização do Acesso a Serviços
de Telecomunicações em Minas Gerais - MINAS COMUNICA, e dá
outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de
crédito, em moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, até o limite equivalente a US$50.000.000,00
(cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinados ao
financiamento do Programa de Universalização do Acesso a Serviços
de Telecomunicações em Minas Gerais - MINAS COMUNICA, para o
acesso dos Municípios mineiros ao serviço móvel de telefonia e
transmissão de dados, nos termos da Lei nº 16.306, de 7 de agosto de
2006.

Art. 2º - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que
trata esta lei serão depositados em instituições financeiras que
centralizarem a receita do Estado.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como
contragarantia à garantia oferecida pela União, para a realização da
operação de crédito objeto desta lei, as cotas e as receitas tributárias
previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados com o § 4º do art. 167,
da Constituição da República.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, os
recursos necessários ao atendimento da contrapartida financeira do
Estado em projeto integrante do Programa MINAS COMUNICA, e das
despesas relativas à amortização do principal, ao pagamento de juros
e dos demais encargos pertinentes.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 169/2008*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No uso de minhas atribuições constitucionais, encaminho a Vossa

Excelência, para submeter à consideração dessa egrégia Assembléia
Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais
no Estado.

A proposição é oriunda da Secretaria de Estado de Cultura e tem
respaldo constitucional com previsão expressa no inciso V do art. 207
da Constituição do Estado, que prevê a adoção de incentivos fiscais
com finalidade de estimular as empresas privadas a investir na
produção cultural e artística do Estado.

O referido projeto explicita a forma, os meios e o produto a ser
estimulado, bem como o público alvo, e ainda propõe mecanismo de
descentralização da aplicação dos recursos da Lei de Incentivo à
Cultura; determina o escalonamento das percentagens a serem
reduzidas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - devido
pelas empresas que apoiarem um projeto cultural.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.097/2008
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de

estimular a realização de projetos culturais no Estado.
Art. 1º - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas

jurídicas que apóiem financeiramente a realização de projetos
culturais no Estado, com o objetivo de:
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I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às
fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e
artística mineira, com valorização de recursos humanos e conteúdos
locais;

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações
culturais e seus respectivos criadores;

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da
sociedade e responsáveis pelo pluralismo da cultura mineira;

V - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e
histórico mineiro;

VI - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor
universal formadores e informadores de conhecimento, cultura e
memória;

VII - estimular a formação e o aperfeiçoamento de profissionais da
área cultural; e

VIII - favorecer a experimentação e a pesquisa no âmbito da cultura.
Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - incentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que

apóie financeiramente projeto cultural; e
II - empreendedor o promotor de projeto cultural.
Parágrafo único - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos

e as condições exigidos do empreendedor para candidatar-se aos
benefícios desta lei.

Art. 3º - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
que apoiar financeiramente projeto cultural poderá deduzir do valor do
imposto devido mensalmente os recursos aplicados no projeto, na
forma e nos limites estabelecidos por esta lei.

§ 1º - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder
aos seguintes limites:

I - dez por cento do valor do ICMS devido no período, até atingir o
valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita bruta
anual se situe entre o limite máximo de faturamento da empresa de
pequeno porte, definido na Lei Complementar nº 123, de 14 de
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dezembro de 2006, e o montante de quatro vezes este limite;
II - sete por cento do valor do ICMS devido no período, até atingir o

valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita bruta
anual se situe entre o montante máximo permitido para as empresas
classificadas no inciso anterior e o valor de oito vezes o limite máximo
de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei
Complementar nº 123, de 2006; e

III - três por cento do valor do ICMS devido no período, até atingir o
valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita bruta
anual seja superior ao montante máximo permitido para as empresas
classificadas no inciso II.

§ 2º - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta
dias após o efetivo repasse dos recursos ao empreendedor cultural.

Art. 4º - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado
para efeito do art. 3º não poderá exceder, relativamente ao montante
da receita líquida anual do imposto, ao percentual de zero vírgula
trinta por cento.

Parágrafo único - Atingido o limite previsto no “caput”, o projeto
cultural aprovado deverá aguardar o próximo exercício fiscal para
receber o incentivo.

Art. 5º - O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa
até 31 de dezembro de 2005 poderá quitá-lo com desconto de vinte e
cinco por cento, desde que apóie financeiramente projeto cultural, nos
termos deste artigo.

§ 1º - Para obter o benefício previsto no “caput”, o contribuinte
incentivador apresentará requerimento à Secretaria de Estado da
Fazenda - SEF - e, no prazo de cinco dias do seu deferimento, deverá
efetuar o recolhimento do valor obtido após o desconto, nas seguintes
condições:

I - setenta e cinco por cento serão recolhidos por meio de
Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação
sobre o pagamento de tributos estadual;

II - vinte e cinco por cento serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao empreendedor cultural, por meio de
cheque nominal depositado em conta bancária de que este seja titular,
observadas, ainda, outras condições estabelecidas em regulamento.
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§ 2º - Os recolhimentos de que trata o § 1º poderão, a critério da
SEF, ser efetuados parceladamente na forma e no prazo previstos em
regulamento.

§ 3º - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º
importa na confissão do débito tributário.

§ 4º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em
dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude
ou simulação pelo sujeito passivo.

Art. 6º - Havendo expressa anuência do contribuinte, a quitação de
débito tributário e a destinação de recursos para projeto cultural nos
termos do art. 5º poderão ser efetivadas por incentivador interessado,
observada a forma estabelecida em regulamento.

Art. 7º - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3º, bem
como o dos recursos repassados na forma do § 1º do inciso II do art.
5º, será de, no máximo, oitenta por cento do total dos recursos
destinados ao projeto pelo incentivador, o qual deverá integralizar o
restante a título de contrapartida, nos termos definidos em
regulamento.

Art. 8º - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos culturais nas
áreas de:

I - artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e congêneres e
respectivos eventos, festivais, publicações técnicas, seminários,
cursos e bolsas de estudos;

II - audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres
e respectivos eventos, festivais, publicações técnicas, seminários,
cursos e bolsas de estudos;

III - artes visuais, incluindo artes plásticas, “design” artístico, “design”
de moda, fotografia, artes gráficas, filatelia e congêneres e respectivos
eventos, publicações técnicas, seminários, cursos e bolsas de
estudos;

IV - música e respectivos eventos, festivais, publicações técnicas,
seminários, cursos e bolsas de estudos;

V - literatura, obras informativas, obras de referência, revistas e
respectivos eventos, seminários, cursos e bolsas de estudos;

VI - preservação e restauração do patrimônio material e imaterial,
inclusive folclore e artesanato e respectivos eventos, publicações
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técnicas, seminários, cursos e bolsas de estudos;
VII - pesquisa, documentação e respectivos eventos, publicações

técnicas, seminários e bolsas de estudos;
VIII - centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos e congêneres e

respectivos eventos, publicações técnicas, seminários, cursos e
bolsas de estudos; e

IX - áreas culturais integradas e respectivos eventos, festivais,
publicações técnicas, seminários, cursos e bolsas de estudos.

Art. 9º - Somente poderão ser beneficiados pelos incentivos desta lei
os projetos culturais que visem à exibição, à utilização ou à circulação
públicas de bens culturais, sendo vedada a concessão de incentivo a
projeto destinado ou restrito a circuitos privados ou coleções
particulares.

Art. 10 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto cultural deverá ser previamente aprovado
pela Secretaria de Estado da Cultura.

§ 1º - Apresentado à Secretaria de Estado de Cultura, o projeto será
apreciado por comissão técnica, no prazo e na forma estabelecidos
em regulamento, tendo como referência critérios consoantes com os
objetivos listados no art. 1º.

§ 2º - A comissão técnica, constituída nos termos de regulamento,
será composta por técnicos da administração estadual e de entidades
representativas da área cultural.

§ 3º - A comissão técnica será organizada em câmaras setoriais, a
partir das áreas estabelecidas no art. 8º.

§ 4º - A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de
recursos a ser concedido a cada projeto.

§ 5º - A partir do exercício de 2008, o montante total de recursos
aprovados pela comissão técnica para captação deverá ser distribuído
da seguinte forma:

I - em 2008, um mínimo de quarenta por cento será destinado a
projetos de empreendedores domiciliados no interior do Estado e que
beneficiem diretamente o público e os profissionais da área de cultura
do interior;

II - em 2009, um mínimo de quarenta e um por cento será destinado
a projetos de empreendedores domiciliados no interior do Estado e



10

que beneficiem diretamente o público e os profissionais da área de
cultura do interior;

III - em 2010, um mínimo de quarenta e dois por cento será
destinado a projetos de empreendedores domiciliados no interior do
Estado e que beneficiem diretamente o público e os profissionais da
área de cultura do interior;

IV - em 2011, um mínimo de quarenta e três por cento será
destinado a projetos de empreendedores domiciliados no interior do
Estado e que beneficiem diretamente o público e os profissionais da
área de cultura do interior;

V - em 2012, um mínimo de quarenta e quatro por cento será
destinado a projetos de empreendedores domiciliados no interior do
Estado e que beneficiem diretamente o público e os profissionais da
área de cultura do interior;

VI - em 2013 e nos exercícios seguintes, um mínimo de quarenta e
cinco por cento será destinado a projetos de empreendedores
domiciliados no interior do Estado e que beneficiem diretamente o
público e os profissionais da área de cultura do interior.

Art. 11 - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a
órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera
federativa.

Parágrafo único - A vedação de que trata o “caput” não se aplica a:
I - entidade da administração pública indireta estadual que

desenvolva atividade relacionada com a área cultural ou artística; e
II - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos criada com a

finalidade de dar suporte a museu, biblioteca, arquivo ou unidade
cultural pertencente ao poder público.

Art. 12 - O total de recursos destinados aos empreendedores a que
se referem os incisos do parágrafo único do art. 11 não poderá
ultrapassar vinte e cinco por cento da parcela da receita do ICMS
disponibilizada anualmente pelo Estado para projetos culturais.

Parágrafo único - Do total de recursos de que trata o “caput”, pelo
menos quarenta por cento deverão ser destinados a projetos que
beneficiem diretamente o público do interior do Estado.

Art. 13 - É vedada a utilização do incentivo fiscal para projeto de que
seja beneficiário o próprio incentivador, o contribuinte ou sócio de
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qualquer destes.
Parágrafo único - A vedação prevista no “caput” estende-se aos

ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou
companheiro do incentivador, contribuinte ou sócio de qualquer
destes.

Art. 14 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei,
deverá constar, obrigatoriamente, o apoio institucional do Governo do
Estado, de acordo com o padrão de identidade a ser definido pela
Secretaria de Estado da Cultura.

Art. 15 - O incentivador que não comprovar o repasse da
contrapartida prevista no art. 7º, no prazo máximo estabelecido para a
execução do projeto cultural, ficará impedido de se beneficiar dos
incentivos de que trata esta lei, até que a situação seja regularizada.

Art. 16 - O incentivador ou o contribuinte que se utilizar
indevidamente dos benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica
sujeito a:

I - multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções
civis, penais ou tributárias; e

II - pagamento do débito tributário de que trata o “caput” do art. 5º,
acrescido dos encargos previstos em lei.

Art. 17 - As entidades representativas dos diversos segmentos da
cultura terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente
aos projetos culturais beneficiados por esta lei.

Art. 18 - É vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente
de caráter artístico ou cultural.

Art. 19 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 - Fica revogada a Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de

1997.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 170/2008*
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Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, solicitando submeter à apreciação

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera
dispositivos da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais – IPSM.

A proposta em destaque atende à solicitação formulada, em
conjunto, pelo Comandante-Geral, respectivamente, da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar, e o Diretor-Geral de Instituto da
Previdência dos Servidores Militares do Estado – IPSM, tendo como
objetivo central a atualização da Lei nº 10.366, de 1990, nos pontos
destacados na Exposição de Motivos firmada pelas autoridades
referidas, que a esta faço anexar.

Vê-se na Exposição de Motivos que a proposta tem como referência
não só a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que
instituiu o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais, como ainda a Lei
Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos
de Benefício da Previdência Social (RGPS), e a de nº 9.278, de 10 de
maio de 1996, que trata do reconhecimento da união estável (§ 3º do
art. 226 da Constituição Federal).

Destaca-se, portanto, a importância da necessária adequação, tendo
em conta a superveniência de normas recentes que afetam a vigente
Lei nº 10.366, cuja edição é de 1990, exigindo, por isso mesmo, a
atualização para alcançar a sua finalidade, de cunho previdenciário e
de assistência social, exercida por intermédio do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais.

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 2.098/2008
Altera dispositivos da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990,

que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares
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do Estado de Minas Gerais – IPSM, e dá outra providência.
Art. 1º - O art. 10, este acrescido dos arts. 10-A e 10-B, o “caput” do

art. 15, o art. 23, que tem seu parágrafo único transformado em § 1º e
acrescido dos §§ 2º e 3º, da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de
1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - Para fins de prestação previdenciária, são dependentes do
segurado:

I - o cônjuge ou o companheiro e o filho, de qualquer condição,
menor de vinte e um anos ou inválido;

(...)
§ 1º - Os dependentes de uma mesma classe concorrem em

igualdade de condições.
§ 2º - A existência de dependente de classe antecedente exclui do

direito à prestação previdenciária o de classe subsequente.
§ 3º - Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, desde que

comprovada a dependência econômica e a ausência de bens
suficientes para o próprio sustento e educação:

I - o enteado, mediante declaração escrita do segurado; e
II - o menor sob tutela ou guarda judicial, mediante apresentação do

respectivo termo.
§ 4º - Considera-se companheiro a pessoa que mantém união

estável com o segurado, na forma da lei.
§ 5º - A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I

do caput é presumida e para as demais requer comprovação.”
“Art. 10-A - Ressalvado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 23, a perda

da qualidade de dependente ocorre:
I - para o cônjuge:
a) pela separação judicial ou divórcio;
b) pela anulação judicial do casamento; e
c) pela constituição de novo vínculo familiar, quando da separação

de fato;
II - para o companheiro, pela cessação da união estável com o

segurado;
III - para o filho ou irmão:
a) pelo casamento;
b) pelo exercício de emprego público ou privado ou pelo
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estabelecimento ou atividade comercial que lhe permita economia
própria; e

c) ao completar vinte e um anos de idade, salvo se inválido; e
IV - para os dependentes em geral:
a) pela cessação da invalidez;
b) pelo óbito; e
c) pela inscrição de dependente em classe preeminente.
§ 1º - Fica o IPSM autorizado a manter como dependente, para fins

exclusivo de assistência à saúde, a requerimento do segurado, desde
que comprovada a dependência econômica:

I - os pais; e
II - o filho solteiro, maior de vinte e um anos, enquanto estudante

regularmente matriculado, até a idade de vinte e quatro anos.
§ 2º - O disposto no § 1º pode ser estendido aos dependentes de

segurado falecido, enquanto vigorar o título de pensão por ele legado.
10-B - Os beneficiários do Regime Próprio de Previdência dos

Militares, ficam obrigados a se submeterem a recadastramento anual,
nos termos de regulamento.

(...)
“Art. 15 - O auxílio natalidade é devido pelo nascimento de filho de

segurado.”
(...)
“Art. 23 - (...)
§ 1º - A pensão não poderá ter valor total inferior ao salário mínimo.
§ 2º - O cônjuge divorciado, o separado judicialmente ou de fato e o

ex-companheiro, que percebiam pensão de alimentos, concorrerão à
pensão em igualdade de condições com os dependentes referidos no
art. 10 desta lei.

§ 3º - O valor de cota de pensão correspondente às pessoas de que
tratam os §§ 2º e 3º não poderá ser superior ao fixado na respectiva
sentença de concessão de alimentos.”

......................................................
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. José Artur Filardi Leite, Chefe de Gabinete do Ministério das
Comunicações, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.433/2007, do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional
do DNIT em Minas Gerais, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.222/2007, do Deputado Ivair Nogueira.

Do Sr. Marcos Helênio Leoni Pena, Superintendente Regional do
Incra em Minas Gerais, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.476/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Francisco Vieira Chagas, Delegado-Geral de Polícia,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.578/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Edlaine Pereira de Sousa, Gerente de Assuntos Jurídicos da
Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem - Famuc -,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de
Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº
2.609/2007/SGM.

CARTÃO
Do Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário Municipal de

Saúde de Belo Horizonte, encaminhando a última edição da revista do
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - Conasems.
(- À Comissão de Saúde.)

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 2.099/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Social e Cultural

Renascer - AASCR -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio

Social e Cultural Renascer - AASCR -, com sede no Município de
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Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação de Apoio Social e Cultural Renascer,

entidade civil sem fins lucrativos, tem por finalidade precípua
incentivar a união social por meio da promoção da arte e da
assistência à educação e à saúde.

Desenvolve oficinas artísticas e culturais por meio de escola de
música e de canto coral. Na área de educação, acompanha alunos
com dificuldades de assimilação de conteúdo, incentiva a
alfabetização e cursos profissionalizantes para jovens e adultos. Além
disso, promove campanhas e mutirões, proteção da família, da
maternidade e da velhice, além do amparo a crianças e adolescentes.

Por suas iniciativas, de significativa importância social, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.100/2008
Institui o Projeto Adote uma Árvore nas escolas da rede pública de

ensino do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Projeto Adote uma Árvor e, a ser implantado

nas escolas da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais,
visando à conscientização acerca da importância da preservação do
meio ambiente e dos recursos naturais renováveis, tomando medidas
pró-ativas.

Art. 2° - Cada escola estadual plantará a quantidad e de árvores
equivalente a 10% ( dez por cento) do número total de alunos, no Dia
da Árvore, comemorado anualmente em 21 de setembro, de espécie
da flora nativa ou frutífera do Estado, na sede da escola ou em outros
locais por esta indicados.

§ 1° - O programa de que trata o “caput” promoverá atividades de
conscientização quanto à importância da recuperação e preservação
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do meio ambiente para uma boa qualidade de vida.
§ 2° - Na data prevista no “caput” serão promovidas  ações

educativas sobre os temas “ecologia com consciência cidadã” e
“desenvolvimento sustentável”.

§ 3º - As árvores frutíferas e nativas de que trata o “caput” deverão
ser espécies das respectivas bacias hidrográficas de cada região do
Estado de Minas Gerais.

Art. 3° - Para o cumprimento desta lei o Instituto Estadual de
Florestas - IEF - disponibilizará mudas e sementes de acordo com a
disponibilidade dos estoques produzidos pelos viveiros florestais do
Instituto.

Parágrafo único - Caso o IEF não disponha de mudas e sementes
suficientes, as escolas públicas poderão firmar convênios com a
iniciativa privada, ONGs, cooperativas, associações e sindicatos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, podendo
ser regulamentada para garantir a sua execução.

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: Vivemos tempos de grande aflição diante de quadros

de aquecimento global, mudanças climáticas, poluição descontrolada,
desertificação, que prometem alterar radicalmente as temperaturas
médias e o regime de chuvas. Conseqüentemente haverá o aumento
do nível do mar, secas e inundações extremas, tempestades cada vez
mais violentas, constantes crises de abastecimento de água, energia e
alimentos, extinção de espécies, epidemias e tantas outras mazelas.

O dia 21 de setembro foi escolhido por ser o Dia da Árvore, data em
que os povos indígenas costumavam prestar homenagem por causa
das chuvas ou quando preparavam a terra para plantar. Nada mais
coerente do que incentivar nossas crianças e adolescentes a proteger
o nosso planeta, homenageando-o, plantando uma árvore e
participando de projetos sobre o tema. Pois, mais do que tornar o
ambiente bonito, as árvores mantêm a umidade do ar e ajudam a
absorver o gás carbônico da queima de combustíveis, fornecendo-nos
mais oxigênio e diminuindo a poluição.

Este projeto visa conscientizar os alunos das escolas da rede
pública de ensino do Estado sobre o desenvolvimento sustentável e a
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importância da preservação do meio ambiente.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio

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

PROJETO DE LEI N° 2.101/2008
Dispõe sobre a destinação dos valores provenientes de multas

aplicadas a agente público, Município ou a qualquer pessoa física ou
jurídica de natureza privada, em virtude de condutas ou atividades
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As multas aplicadas por agente público de  órgão ou

entidade estadual vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad - ao agente público municipal,
ao Município ou, ainda, a qualquer pessoa física ou jurídica de
natureza privada, em razão de condutas ou atividades lesivas ao meio
ambiente, serão repassadas pelo órgão arrecadador, no prazo de
quinze dias, aos cofres públicos do Município em que tiver ocorrido a
infração.

Art. 2° - O repasse de que trata o art. 1° será fei to no percentual de
70% (setenta por cento) para o Município em que tiver ocorrido a
infração, e o restante constituirá receita própria da entidade vinculada
à Semad responsável pela fiscalização e lavratura do auto.

Parágrafo único - Os recursos provenientes de multas já
arrecadados e integrados à receita do órgão ou entidade pública
vinculada à Semad não serão atingidos por esta lei, se já houver
previsão ou planejamento para sua utilização.

Art. 3° - Os recursos repassados ao Município serão  utilizados na
criação e manutenção de programas e projetos que visem a proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente.

Parágrafo único - A destinação do valor das multas repassadas
deverá ser comprovado pelo Município, na prestação de contas do
respectivo exercício ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Inácio Franco
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Justificação: Atualmente, os valores arrecadados por meio de multas
aplicadas pelos agentes públicos de órgãos ou entidade estadual ao
agente público municipal, ao Município ou a qualquer pessoa física ou
jurídica de natureza privada, em razão de condutas ou atividades
lesivas ao meio ambiente, constituem receita própria da entidade
vinculada à Semad responsável pela fiscalização e lavratura do auto.

Verifica-se, assim, a possibilidade de uma utilização injusta e
desigual desses valores, uma vez que, não existindo dispositivo legal
que disponha sobre a destinação e aplicação desses recursos, sua
utilização pode se dar de forma aleatória, prejudicando o
desenvolvimento e o crescimento dos Municípios mineiros, no que se
refere ao meio ambiente.

O projeto de lei ora proposto visa destinar os valores arrecadados
com multas aplicadas por órgãos ou entidades estaduais aos agentes
públicos municipais ou aos Municípios mineiros ou a qualquer pessoa
física ou jurídica de natureza privada, em razão de condutas ou
atividades lesivas ao meio ambiente, à recuperação da área
degradada ou a programas de proteção, conservação e melhoria do
meio ambiente no Município em que tiver ocorrido a infração.

Cabe a Assembléia Legislativa, conforme o art. 23 da Constituição
Federal, dispor sobre matéria relativa à proteção do meio ambiente,
bem como combater todo tipo de poluição. Além disso, o projeto em
tela prima pela busca de mecanismos de fomento para a execução de
programas de reflorestamento, conservação dos solos e defesa e
recuperação da qualidade das águas e do ar, conforme o disposto no
art. 216 da Constituição Estadual.

Desta forma, conto mais uma vez com o apoio dos nobres pares
desta Casa para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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 2.102/2008
Declara de utilidade pública a Associação Renascer do Bairro

Buganville II e Adjacências – Asconville, com sede no Município de
Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Renascer
do Bairro Buganville II e Adjacências, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Renascer do Bairro Buganville II e Adjacências,
entidade sem fins lucrativos e que tem por objetivos promover o bem-
estar social, sem distinção partidária, de raça, credo ou cor.

A referida associação proporciona atendimento direto à comunidade,
oferecendo cursos profissionalizantes, aulas de reforço para alunos
que necessitem, cursos de artesanato e artes em geral, além de zelar
pelo bem-estar da sociedade.

Por ser justo, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.103/2008
Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico

Nascentes das Gerais, com sede no Município de Cássia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Circuito

Turístico Nascentes das Gerais, com sede no Município de Cássia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: As principais finalidades da Associação do Circuito

Turístico Nascentes das Gerais, consiste em representar, perante as
autoridades administrativas, legislativas e judiciárias, federais,
estaduais e municipais, os interesses gerais de seus associados, nos
termos da lei, também propondo mandado de segurança coletivo, na
forma do art. 5º, inciso LXX da Constituição Federal; colaborar com o
poder público como órgão técnico e consultivo no estudo e na solução
dos problemas que se relacionem com seu objetivo social; e
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estabelecer e cobrar instituições associativas, extraordinárias e taxas
de serviço.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.104/2008
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento  Educacional  de  Montes Claros Ibituruna -
Funadem -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Desenvolvimento  Educacional  de  Montes Claros Ibituruna -
Funadem -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Almir Paraca
- 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 2.105/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Unidos pelo

Ribeiro de Abreu - Comupra -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Carlin Moura
Justificação: O Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu

- Comupra -, com sede no Município de Belo Horizonte, fundado em
2/9/2002, é uma entidade com personalidade jurídica de direito
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privado, filantrópica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada,
que está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,
cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, conforme
documentação apresentada.

O Comupra desenvolve diversas ações no Bairro Ribeiro de Abreu e
adjacentes, melhorando de forma efetiva a qualidade de vida da
região, em contínua prestação de serviços à comunidade através de
campanhas educativas sobre saúde, defesa, preservação e
recuperação do meio ambiente e organização de trabalhos
voluntários, entre outros.

Podemos destacar diversos projetos da entidade, como o Programa
de Agroecologia - Nossa Horta -, que oferece oficinas comunitárias de
educação ambiental e cidadania; o Casa da Cidadania, que mantém
uma biblioteca comunitária com 2.500 volumes; o Telecentro
Comunitário, com 10 computadores, que promove curso de
alfabetização de jovens e adultos e oficinas de informática; e o de
teatro, em parceria com o Programa Fica Vivo, além do premiado
projeto Ribas.

Portanto, a concessão do título declaratório de utilidade pública
estadual é essencial para que ela possa celebrar convênios com
órgãos públicos estaduais, ampliando desta forma seu relevante
trabalho pela sociedade.

- 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 2.106/2008
Institui a isenção total da cobrança de ICMS aos remédios de uso

contínuo, no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os medicamentos de uso contínuo ficarão i sentos da

tributação do ICMS de remédios, que seria pago pelos fabricantes.
Art. 2° - As indicações, a fiscalização e a listage m desses

medicamentos serão de responsabilidade da Secretaria Estadual de
Saúde e de órgãos fiscalizadores.

Art. 3º - Serão repassados aos consumidores, obrigatoriamente, na
mesma proporção, a redução do Imposto de Circulação de
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Mercadorias e Serviços - ICMS.
Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: O ICMS sobre os medicamentos atinge cerca de 20%;

portanto, 1/5 do seu valor vai para o pagamento desse imposto. É
justo conceder a isenção do ICMS sobre medicamento de uso
continuado, pois esses medicamentos pesam muito no orçamento de
muitos cidadãos carentes de recursos financeiros, que necessitam
tomá-los constantemente para a manutenção da própria saúde ou da
saúde de um ente querido.

É importante frisar que a indústria farmacêutica, a priori, não terá
vantagem nenhuma em relação a alíquota zero, pois deverá repassar
a isenção ao preço de venda ao consumidor final. Porém, estará
produzindo mais medicamento, oferecendo trabalho e recolhendo
mais impostos devidos por razões diversas.

Acreditando ser esse um benefício de grande cunho social, espero o
apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.107/2008
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santo Antônio de

Roça Grande, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical

Santo Antônio de Roça Grande, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Sociedade Musical Santo Antônio de Roça Grande é

entidade civil, com fins não econômicos, fundada em 8/5/99, com o
escopo de difundir e ampliar a sublime arte da música.

A análise das ações executadas pela entidade revela que a difusão
da música é desenvolvida paralelamente com a melhoria da qualidade
de vida da comunidade, uma vez que ministra cursos de música a
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crianças, adolescentes e adultos da região, bem como promove
apresentações gratuitas com a finalidade de incentivar a divulgação
das manifestações culturais.

As ações de musicalização mencionadas objetivam despertar e
desenvolver o gosto pela música, estimulando e contribuindo com a
formação de crianças e adolescentes carentes.

É de se notar, ainda, que as atividades de propagação da música
decorrem da realização de palestras, encontros, intercâmbios culturais
com entidades congêneres, apresentações gratuitas, participações em
procissões, quermesses, festas juninas, carnavais e eventos
folclóricos.

A música é constituída basicamente por uma sucessão de sons e
silêncio organizada ao longo do tempo; é considerada uma
manifestação cultural e humana e, por muitos, uma forma de arte.

Ressalte-se que a música não se restringe a mera associação de
sons e palavras; ao revés, configura-se um diferencial nos processos
de aprendizado, pois desperta o indivíduo para um mundo mais
prazeroso e satisfatório, que repercute no intelecto e no corpo,
facilitando o aprendizado e a socialização das crianças.

É inegável, assim, a importância dos serviços prestados pela
Sociedade Musical Santo Antônio de Roça Grande à comunidade,
motivo pelo qual, cumpridos todos os requisitos legais, contamos com
o apoio desta Casa para o reconhecimento de seu nobre trabalho
social.

- 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 2.108/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

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

Moradores e Amigos do Distrito de Vista Alegre, com sede no Distrito
de Vila Alegre, Município de Claro dos Poções.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
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Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos do Distrito de

Vista Alegre é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não
lucrativos, que tem por finalidades, entre outras, promover o
desenvolvimento da comunidade e zona rural, por meio de obras e
ações, com recursos próprios ou obtidos por doações e convênios;
proporcionar a melhoria do convívio entre habitantes da comunidade,
por meio da integração de seus moradores, e proporcionar aos
associados e seus dependentes atividades econômicas e culturais.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.109/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Olhos D'água do Oeste.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Olhos d'Água do Oeste, com sede
no Distrito de Olhos d'Água do Oeste , no Município de João Pinheiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Olhos

d'Água do Oeste é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e
não lucrativos, que tem por finalidade, entre outras, prestar assistência
social a idosos, crianças, adolescentes, mulheres e portadores de
deficiência; dar apoio à educação; defender o meio ambiente; prestar
assistência aos produtores rurais da região, notadamente no que diz
respeito à agricultura familiar.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 1.888/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Banco do Brasil por seus 200
anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.889/2008, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lagoa Formosa por seu aniversário de emancipação.

Nº 1.890/2008, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Buritis por seu aniversário de emancipação. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.891/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada
que liga Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal (SP).

Nº 1.892/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas ao reinício das obras de
pavimentação da estrada que liga Camanducaia a Monte Verde. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 1.893/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Presidente da Cemig informações sobre contratos
celebrados entre as empresas Cemig (“holding”), Cemig Distribuição e
Cemig Geração e Transmissão e o Banco do Brasil para implantação
e administração de cartões de crédito corporativos. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.894/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Instituto dos Advogados de
Minas Gerais - IAMG - por seus 93 anos de fundação. (- À Comissão
do Trabalho.)

Nº 1.895/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Presidente da Copasa-MG informações sobre o
programa de saneamento em Pedra Azul, principalmente nos bairros
periféricos.

Nº 1.896/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
seja solicitada ao Secretário de Defesa Social cópia do inquérito
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policial e do laudo de perícia técnica referentes à morte de oito
detentos na cadeia pública de Rio Piracicaba, em 1º/1/2008. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.897/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Ituiutaba com vistas a que sejam tomadas providências
com relação às ameaças contra a vida de Felisberto Carneiro da Silva,
preso na Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé, e
a que seja viabilizada sua transferência para Ituiutaba.

Nº 1.898/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ofício à comissão organizadora da 1ª
Conferência Estadual do Desenvolvimento Rural Sustentável e
Solidário, por meio da Delegacia Regional do Ministério do
Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais, com vistas à inclusão de
um representante desta Casa, preferencialmente membro dessa
Comissão, como delegado à referida conferência.

Nº 1.899/2008, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Professores do
Estado de Minas Gerais pela inauguração do Centro de Referência
dos Professores, em Belo Horizonte.

Da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizado ciclo
de debates para comemorar os 20 anos da promulgação da
Constituição Federal de 1988. (- À Mesa da Assembléia.)

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Clube dos Oficiais da Polícia Militar de
Minas Gerais - COPM - por seus 60 anos de fundação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Educação e de Assuntos Municipais e dos
Deputados Elmiro Nascimento e Alberto Pinto Coelho.

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
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O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, amigos que estão nas galerias do Plenário da nossa
Casa, servidores, e aqueles que nos acompanham pela TV
Assembléia, que hoje atinge grande parte do Estado, boa-tarde.

Sr. Presidente, traz-me a esta tribuna hoje um assunto de suma
importância, sobretudo na discussão que se trava, neste ano, a
respeito da defesa da vida. Aliás, desde o primeiro dia do meu
mandato, tenho levantado duas bandeiras, juntamente com outras
iniciativas de ação parlamentar e projetos de lei que pudemos propor
nesta Casa. Trata-se do resgate da dignidade humana, sobretudo a
recuperação de jovens toxicodependentes em todo o Estado e em
todo o Brasil; o apoio incondicional às comunidades terapêuticas, que
hoje são fundamentais na recuperação de famílias inteiras destruídas
por causa das drogas, do álcool e de outros vícios, como a Fazenda
da Esperança. Há poucos dias, eu, o Deputado Célio Moreira e o
Subsecretário Antidrogas, Cloves Benevides, inauguramos mais uma
comunidade terapêutica na cidade de Poté, Minas Gerais, uma
fazenda fundada pelo Frei Hans, que todos nós conhecemos.

Iguais a essa, várias outras comunidades terapêuticas têm ajudado
o poder público, de maneira grandiosa, a resgatar e retirar do vício e
das drogas vários jovens, restituindo-lhes o futuro e a esperança que
lhes pertence.

Traz-me aqui hoje uma outra bandeira: a defesa da vida. Tal é a
importância desse assunto que a própria Campanha da Fraternidade
deste ano aborda esse assunto, cujo tema é “A defesa da vida e a
fraternidade” e com o lema “Escolhe, pois, a vida”. Trata-se de um
lema tirado de uma passagem do Livro do Deuteronômio, que diz: “Eis
que coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois,
a vida”.

Nessa ótica, Sr. Presidente, hoje, como um dos coordenadores da
Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, temos encabeçado várias
iniciativas e atividades, com o objetivo de arrebanhar e mostrar à
população brasileira essa luta pela vida e pela dignidade humana,
desde a concepção até a morte natural, lutando para que todas as
mulheres gestantes tenham uma assistência digna, uma condição de



29

levar a sua gravidez a termo e para que não passe pela cabeça delas
que a solução para o seu problema seja o sacrifício de uma criança.

Estive em um programa, Sr. Presidente, como apresentador,
entrevistando, há alguns dias, a Sra. Jocélia Leão, mãe da Míriam
Brandão, uma criança assassinada aqui em Belo Horizonte, há 15
anos. A menina foi seqüestrada, asfixiada, esquartejada e queimada.
A Sra. Jocélia Leão teve apenas 120g de sua filha para fazer o
sepultamento. Eu, que a acompanho, nessa entrevista ficou muito
claro que ela percebe que muitas pessoas se escandalizam,
horrorizam quando vêem aquela atrocidade, a crueldade feita com a
filha dela e com cenas em que crianças são raptadas, mortas e
queimadas. No entanto, algumas pessoas não se escandalizam
quando a mesma coisa acontece com crianças que estão no ventre da
mãe. Ora, elas também são queimadas com ácido, que é uma das
formas de aborto. Também são esquartejadas, que é uma outra forma
de cometer o aborto. São, muitas vezes, asfixiadas, porque, em
alguns momentos da gestação, a opção nas clínicas clandestinas de
aborto é fazer a cesariana e deixar que a criança que ainda não tem o
pulmão totalmente formado fique numa maca, ao lado da cama de sua
mãe, tentando respirar, obviamente até a agonia da morte.

Eu, o Deputado Célio Moreira e todos os parlamentares desta Casa,
que, na sua grande maioria, são a favor da vida e contra o aborto,
estamos acompanhando todas as iniciativas como a de Aparecida, no
I Congresso Internacional em Defesa da Vida, como a do I Encontro
Brasileiro de Legisladores e Governantes pela Vida, em Brasília.
Faremos aqui, por iniciativa dos coordenadores da Frente Parlamentar
em Defesa da Vida, o Deputado Célio Moreira e este Deputado, o I
Encontro Estadual de Legisladores e Governantes em Defesa da Vida.
Contaremos com a presença de cientistas, de médicos e de
pesquisadores.

Gostaria de ler aqui, Deputada Maria Lúcia Mendonça, o “e-mail” do
Pe. Luiz Lodi, do Movimento Pró-Vida.

Haverá um acontecimento, no dia 5 próximo, de suma importância
para todos nós, em termos de mobilização nacional. Nessa data
ocorrerá o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
Deputado Padre João, contra o art. 5º da Lei de Biossegurança, que
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permite a manipulação e a destruição de embriões humanos.
Já que tenho tempo suficiente, quero rapidamente ler um texto, Sr.

Presidente, para os que nos acompanham.
No dia 24/3/2005, o Presidente Lula sancionou a Lei de

Biossegurança, Lei nº 11.105, de 24/3/2005, vetando alguns
dispositivos, mas mantendo intacto o art. 5º, que permite a destruição
de embriões humanos. A lei entrou em vigor com sua publicação no
“Diário Oficial da União” em 28/3/2005.

No dia 30/5/2005, o então Procurador-Geral da República, Dr.
Cláudio Fontelles, ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
3.510, contra o art. 5º da Lei de Biossegurança, que permite a
destruição de embriões humanos.

No dia 20/4/2007, o STF, pela primeira vez na história, Sr.
Presidente, abriu suas portas para uma audiência pública. O objetivo
era instruir os Ministros sobre quando começa a vida humana. A
discussão se dividiu entre os que afirmaram o óbvio e aqueles que
tentaram negar o óbvio.

É interessante notar que nenhum dos oradores favoráveis à
destruição de embriões ousou dizer que eles não eram indivíduos
humanos. Quando muito, disseram que não sabiam. De modo geral,
tentaram dizer que essa questão não tem importância, diante da
perspectiva de cura de doenças degenerativas mediante o uso de
células-tronco embrionárias.

Como, porém, estavam debatendo com cientistas pró-vida de alto
gabarito, não puderam fazer no Supremo a propaganda enganosa que
fizeram na Câmara e no Senado. Foram constrangidos a admitir que
até hoje ninguém foi curado com transplante de células-tronco
embrionárias, ao passo que a pesquisa com células-tronco adultas,
que não requerem a destruição de embriões, tem tido grande sucesso
terapêutico.

O que ficou patente, porém, em toda a discussão, foi o medo de que
o pedido de ação seja julgado procedente e o art. 5º da Lei de
Biossegurança seja declarado inconstitucional. Os defensores da
destruição de embriões humanos deixaram claro que tal decisão seria
um golpe fatal na causa abortista. Confessaram que tratar os
embriões humanos como pessoas tornaria inviável a fertilização “in
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vitro”, uma vez que a perda de tais embriões está no cerne de sua
manipulação em laboratório.

Eles têm razão de ter medo, mas também é de temer que, se o
Tribunal decidir de outro modo, ocorra no Brasil uma tragédia
semelhante à ocorrida nos Estados Unidos em 1857, quando a
Suprema Corte decidiu que os negros não eram pessoas (caso Dred
Scott “versus” Sandford), ou em 1973, quando a mesma Corte decidiu
que os nascituros não são pessoas (caso Roe “versus” Wade).

Se o embrião humano é pessoa, ele tem dignidade humana; não
pode ser manipulado, congelado nem destruído; não pode ser
instrumentalizado para pesquisas ou terapias. Se o embrião humano é
uma coisa, ele não merece respeito algum; pode ser manipulado,
congelado ou destruído; pode ser usado como simples material
biológico.

Trago-lhes um artigo de Edwin Black. Guerra contra os fracos: a
eugenia e a campanha dos Estados Unidos para criar uma raça
dominante. Nele está escrito: “A maioria considerada inútil e
sacrificável -  judeus,  ciganos, russos e outros prisioneiros
subumanos - era que virava forragem científica”.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Primeiramente,
parabenizo V. Exa. pelo discurso, pela abordagem de tema tão
importante. Somos cristãos defensores da vida e criacionistas, pois
cremos na Bíblia. O Salmo 139, em resumo, diz: “Eu te conhecia
quando eras ainda substância informe”. Nisso podemos incluir o
embrião, visto tratar-se de uma substância informe, ou seja, ainda não
tem forma, mas Deus já a conhece.

Estamos falando de vida, Deputado Eros Biondini. Acredito que,
quanto ao nosso discurso, não podemos calar nem baixar o volume.
V. Exa. é conhecido, entre outras coisas, como um defensor da vida.
Precisamos continuar nessa linha. V. Exa. citou casos históricos,
principalmente ocorridos nos Estados Unidos, quando foram incluídas
algumas classes de pessoas, chegando-se até mesmo ao absurdo de
considerá-las não humanas.

Infelizmente, no Brasil também convivemos com situações
parecidas. Basta lembrarmos a questão indígena, tema que abordei
desta tribuna. A Funai continua com a mesma cabeça, com o mesmo
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entendimento que tinha há séculos, ao não dar ao índio,
principalmente às crianças indígenas, o valor e o respeito que
merecem como seres humanos. Portanto, já lidamos com algumas
situações muito complicadas. Quanto a essa questão, precisamos
ficar atentos porque, se baixarmos a guarda, é possível que a situação
piore, já que o ser humano possui algo com que é muito difícil lidar: a
falta de ética, de escrúpulos e de respeito para com seus
semelhantes. Parabéns pela inteligência da abordagem.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda.
Com prazer, concedo aparte ao Deputado Célio Moreira, Coordenador
da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Eros Biondini,
com muita honra faço aparte ao seu pronunciamento. Parabenizo-o
pelas palavras, pela garra, enfim, pela luta em defesa da vida.

Como V. Exa. registrou, participamos, em Brasília, do I Encontro
Nacional dos Legisladores e Governadores Defensores da Vida. O
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, já nos
autorizou, e estamos preparando a I Conferência Estadual dos
Legisladores e Governantes em Defesa da Vida.

Quanto ao infanticídio indígena, o Deputado Vanderlei Miranda é um
grande batalhador, lutador. Temos vários testemunhos de pais e mães
que saíram de suas tribos e foram a Brasília e a outras cidades ter
seus filhos. Como exemplo dessa situação penosa para os indígenas,
citamos o caso dos gêmeos, além do caso de índios que nascem com
algum tipo de deficiência física ou mental. Vamos lutar para que
nossos irmãos tenham o direito à vida. Para tanto, convidaremos para
participar da conferência várias autoridades.

No encontro realizado em Brasília, contamos com a presença do
Deputado Smith, membro do Congresso Nacional, do 4º Distrito de
Nova Jersey, especialista na questão que trata da defesa da vida e
contra o aborto. Os Deputados membros da Frente Parlamentar em
Defesa da Vida e contra o Aborto estarão engajados nessa luta.
Marcaremos uma reunião para discutir esse encontro estadual em
defesa da vida, apresentar sugestões e apoiar a CPI que está sendo
instalada em Brasília, a fim de acabarmos com esses açougues que
são as clínicas abortivas, com os assassinos que estão matando as
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crianças antes de elas darem o primeiro grito, antes do primeiro choro.
Portanto, a Frente Parlamentar mineira estará com a Câmara

Federal lutando até contra os medicamentos abortivos que vêm sendo
comercializados nas esquinas, na Praça Sete e em vários outros
pontos. É importante a participação dos Deputados e Deputadas
membros dessa Frente em Defesa da Vida. Parabéns, Deputado.

O Deputado Eros Biondini - Muito obrigado, Deputado.
No dia 5 de março, estaremos em Brasília nesse importante

julgamento contra o art. 5º da Lei de Biossegurança, que permite a
destruição de embriões humanos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - 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 que também acompanha nossos trabalhos nas galerias,
boa-tarde. Aproveito para cumprimentar também os que nos estão
visitando aqui na Assembléia Legislativa: o Prefeito de Matias
Cardoso, João Cordoval, o Samir, companheiro que vem mostrando
aos Prefeitos de Minas Gerais, principalmente aos da região do Norte
de Minas, como se administra o dinheiro público, fazendo a
transformação de uma pequena cidade. Vem acompanhado também
do Vereador Arnaldo, Presidente da Câmara Municipal, do Vereador
Osvaldo e do Delegado Regional de Januária, Dr. Raimundo Nonato.
Obrigado pela visita. Que colham bons frutos para as nossas cidades
do Norte de Minas. (- Lê:)

“Um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda”. Este
célebre pensamento do Presidente americano Abraham Lincoln,
responsável pelo fim da escravidão e por manter unido, ao fim da
guerra civil, aquele grande país do Norte, sintetiza com perfeição o
valor da democracia.

Este ano, em que estamos comemorando os 20 anos da
promulgação da nova Constituição da República, é um bom momento
para festejarmos a democracia brasileira. E é a democracia o tema
deste nosso pronunciamento hoje.

Ao longo de minha vida pública pertenci a quatro partidos, mas em
dois pude sentir que a democracia está no centro de suas atuações e
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motiva seus filiados. O primeiro, o PMDB, foi o alicerce para a
redemocratização do Brasil, e nessa legenda ingressei ainda à época
em que era liderada pelo saudoso Governador Tancredo Neves. Aliás
tive a honra de fundar o PMDB em meu Município, Nova Serrana, em
parceria com meu colega nesta Casa, Deputado Ademir Lucas. Hoje
sou filiado a um partido que também prima pela defesa dos valores
democráticos.

De fato, ao militar no PDT, fundado por outro grande líder, Leonel
Brizola, sinto que sua atuação também é voltada para a defesa da
democracia. Em razão dessa trajetória, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria hoje de destacar duas medidas importantes para
a defesa da democracia em nosso país, uma no plano nacional e
outra em nível estadual, mas ambas igualmente importantes.

No plano federal, gostaria de parabenizar a iniciativa do Deputado
Federal Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, que, mediante uma
ação judicial, conseguiu suspender os pontos mais sombrios da Lei de
Imprensa. A famigerada Lei de Imprensa foi imposta pela ditadura
militar para intimidar e tentar calar os jornalistas brasileiros, que
sempre estiveram na vanguarda da luta pela redemocratização. Uma
lei de exceção, a Lei de Imprensa impunha penas de prisão e pesadas
multas para os chamados crimes de opinião, penas essas que eram
muito mais severas que as previstas pelo Código Penal para punir
crimes como a injúria, a calúnia e a difamação.

A imprensa nacional destacou a coragem e a visão do Deputado
Miro Teixeira ao contestar a Lei de Imprensa. Sua contestação foi
acolhida pelo STF e hoje proporciona muito mais segurança para que
a imprensa possa exercer seu papel fundamental de fiscalizar e de
denunciar aqueles que exorbitam de seus cargos ou funções.

E, no plano estadual, gostaria de parabenizar o Governador Aécio
Neves, que faz uma excelente administração e consegue assim
oferecer recursos para atender a demandas antigas de nossa
sociedade. Falo de uma importante conquista para Nova Serrana, que
foi a designação de um Defensor Público para atuar em nossa
Comarca, que assim passa a se integrar à Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais. Essa foi uma medida realmente muito
importante para Nova Serrana e também para a democracia, só que
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no âmbito municipal, pois a democracia se baseia, além do direito à
livre expressão do pensamento, no direito de ir e vir, de se reunir e de
haver uma imprensa livre, além do direito de acesso dos cidadãos à
Justiça. A instalação da Defensoria Pública em Nova Serrana se
insere nesse tipo de concepção maior do que deve ser um regime
democrático.

No ano passado, realizamos uma audiência pública da Comissão de
Segurança Pública desta Casa em Nova Serrana, a nosso
requerimento, e a designação de um Defensor Público para o
Município foi um dos pontos mais importantes apontados pelas
autoridades presentes como forma de combate à violência. A falta de
um Defensor Público atuando de forma permanente em Nova Serrana
foi, inclusive, apontada pelo Juiz Diretor do Fórum, Dr. Rogério Braga,
como um dos entraves que prejudicava o andamento dos processos
no Município. Cientes da importância da questão, encaminhamos essa
reivindicação ao Governador Aécio Neves e às demais autoridades
competentes da área de defesa social, e hoje vemos, com muita
satisfação, que nosso pleito foi atendido. Tenho a convicção de que a
presença de um Defensor Público atuando de forma permanente em
Nova Serrana vai acelerar a tramitação dos processos da Comarca,
uma vez que a presença de advogado é exigência legal na maior
parte dos processos e é essencial para que os processos na área
criminal tenham andamento. A partir de agora, com a presença de um
Defensor Público atuando de forma permanente, serão agilizados os
trabalhos de Juízes e Promotores Públicos, e o cidadão confiará, cada
vez mais, em nossa Justiça, que poderá atuar de forma mais eficaz
em Nova Serrana.

Queria, portanto, parabenizar o Governador Aécio Neves, um
estadista que conseguiu equilibrar o Orçamento do Estado e assim
proporcionar recursos para investimentos em áreas essenciais, como
a segurança pública, a educação e a Justiça, que hoje avançam como
nunca em Minas Gerais.

Gostaria ainda de agradecer o empenho do Defensor Público-Geral,
Leopoldo Portela, para que Nova Serrana, finalmente, fosse integrada
à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Quero enfatizar que
as Defensoras e os Defensores Públicos que forem atuar em Nova
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Serrana terão todas as condições para exercer sua funções.
Ainda à época em que fui Prefeito de Nova Serrana pela primeira

vez, tive a oportunidade de instalar o fórum de nossa Comarca, além
de construir casa para o Juiz e o Promotor de Justiça. Já como
Deputado, atuei junto aos meus pares nesta Casa e junto ao Tribunal
de Justiça para que fossem criadas as condições orçamentárias para
a construção do novo fórum, que foi inaugurado no ano passado. Hoje
Nova Serrana oferece aos Juízes, Promotores de Justiça, advogados,
serventuários da Justiça e, a partir de agora, também aos Defensores
Públicos todas as condições de conforto para exercerem sua missão
fundamental de proporcionar a todos os cidadãos o acesso à Justiça.

Gostaria de salientar ainda o trabalho exemplar que vem sendo feito
pelo Juiz Diretor do Fórum, Rogério Braga, e pelas Promotoras de
Justiça que hoje atuam em nossa Comarca, enfatizando também o
apoio que a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Nova
Serrana sempre nos emprestou. A defesa da liberdade de expressão
e o acesso de todos à Justiça são conquista de todos os que
acreditam que esses valores há dois dos mais importantes pilares da
democracia.

Aproveito o restante do meu tempo para fazer um convite a todos os
colegas Deputados e aos que nos assistem pela TV Assembléia. Na
próxima terça-feira, dia 4, será aberta em Nova Serrana a II Feira em
Moda de Calçados, a mais importante do setor em Minas Gerais, que
perde somente para a feira no Anhembi, em São Paulo, a qual
passaremos em breve, se Deus quiser. Nessa feira da indústria
calçadista, mais de 180 empresários vão expor os seus produtos, de
alta qualidade, e queremos convidar a todos para visitar essa feira e
conhecer os produtos de Nova Serrana e a própria cidade, que está
passando por grande transformação, está crescendo muito; aliás, nos
últimos dez anos foi a que mais cresceu em Minas Gerais.

Mas ficamos tristes em ver, ontem e hoje, pelo SBT, uma
reportagem maldosa contra a indústria calçadista de Nova Serrana,
mostrando alguns produtos sendo ali pirateados, com a qual não
concordamos. Atualmente, Nova Serrana produz mais de 600 mil
pares de sapatos, e é insignificante o número de pares que um ou
outro fabricante produza querendo copiar alguma marca famosa no
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País. Não sabemos quem está por trás dessa reportagem, que não foi
feita pela televisão regional - fomos informados de que partiu de São
Paulo a ordem de que se fizesse essa matéria, divulgada ontem e
com nova divulgação já anunciada para hoje. Também não sabemos
se há outros interesses por trás disso, até porque Nova Serrana
emprega hoje mais de 40 mil pessoas - 20 mil diretamente, 20 mil
indiretamente - na produção desses 600 mil pares de calçado ao dia.
É claro que isso está trazendo preocupação para alguém. De qualquer
forma, não sabemos por interesse de quem foi feita, justamente agora,
próximo ao início da segunda-feira mais importante do Brasil, a
divulgação em âmbito nacional dessa reportagem em que se quer
prejudicar a imagem do setor calçadista de Nova Serrana.

Mas estamos conscientes e não nos preocupamos com isso: assim
como enfrentamos os chineses, que não conseguiram fechar as
indústrias calçadistas de Nova Serrana e de Minas Gerais, vamos
ganhar mais essa batalha.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Quero cumprimentá-lo,
Deputado Paulo Cesar, e unir-me a V. Exa., dando também o meu
testemunho da luta do empresariado e do povo de Nova Serrana, da
luta de V. Exa., também como empresário calçadista e como digno
representante daquela comunidade, e do trabalho belíssimo que é
feito ali, orgulho para todos os mineiros. Nova Serrana já é, sem
dúvida, uma das representações mais respeitadas na Couromoda em
São Paulo, que, como sabemos, V. Exa. acompanha e na qual já
estive algumas vezes.

A feira que se inicia na próxima terça-feira é uma grande
oportunidade não apenas para os empresários, mas também para
todos os que gostam de um produto com boa qualidade e bom preço.
Talvez seja isso o que incomoda os concorrentes de Nova Serrana,
cujo produto a cada dia é de melhor qualidade e tem preço
extremamente competitivo. Haver, infelizmente, um ou outro que se
enverede pelo caminho da falsificação não é particularidade de um
Município nem de uma linha de produção. Aliás, quem mais faz isso
são os chineses, que fabricam lá na China não só calçados, mas
também outros produtos, como fogos de artifício - o que até já
denunciamos daqui -, que nos são enviados com embalagem e rótulo
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como se fossem produção nossa. Obviamente, aproveitam-se da
situação desse país, já que na China um trabalhador não ganha mais
do que U$30,00 por mês. Ou seja, aviltam e exploram a mão-de-obra
e, depois, vêm destruir a geração de empregos no Brasil. Mas, como
bem disse V. Exa., com competência e seriedade, o empresariado de
Nova Serrana enfrentou e continua enfrentando essa concorrência
desleal.

Mas não podemos nós, brasileiros, jogar contra o nosso próprio
patrimônio. Então, é bom que a imprensa esteja atenta para não
aceitar esse tipo de provocação, que prejudica a imagem de um setor
tão sério, que tem produtos tão bons e que é realmente um motivo de
orgulho para Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Muito obrigado, Deputado Domingos
Sávio. Agradeço as suas palavras. Além de ser um conhecedor do
setor, V. Exa. também é representante de Nova Serrana e da região.
Realmente estão fazendo isso porque Nova Serrana está
incomodando as grandes empresas, com mais de 77 milhões de pares
produzidos em um ano, o que incomoda qualquer grande empresa no
mundo.

Chamamos a atenção para isso, e convido os colegas Deputados a
ir conhecer os produtos que se fabricam hoje em Nova Serrana, de
qualidade, conforme disse o Deputado Domingos Sávio, e com preço
acessível. É isso o que está incomodando. Enquanto um par de tênis
de marca custa acima de R$500,00, um tênis produzido em Nova
Serrana, de altíssima qualidade e muito bom-gosto, custa menos de
R$60,00, R$70,00. Por isso estamos incomodando. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, caros colegas
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, pessoal da galeria,
faço coro com o Deputado Eros Biondini. E é difícil falar depois dele,
porque é uma pessoa que muito enriquece esta Casa, na defesa da
família e da vida. A Igreja Católica - também sou católico praticante -
foi muito feliz no tema da Campanha da Fraternidade deste ano: “A
defesa da vida”. Precisamos realmente estar atentos a isso porque, a
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cada dia que passa, se percebem campanhas nos instrumentos da
mídia nacional que, muitas vezes, afastam e denigrem a família. E o
avanço das drogas, cada dia mais, empobrece a família e o cidadão.
A Campanha da Fraternidade toca fundo no cerne da questão da
defesa da vida.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Obrigada por me
conceder este aparte, meu grande amigo Deputado Antônio Carlos
Arantes, até para fortalecer a fala do Deputado Eros Biondini e repetir
o que ele disse, porque talvez muitos podem não ter ouvido com
atenção. A Lei de Biossegurança, cujo movimento acontecerá no dia 5
de março em Brasília e será julgada pelo Supremo, considera o
embrião uma semente qualquer que pode ser destruída e virar um
fertilizante. Isso é um absurdo em relação à vida. Nós, cristãos,
independentemente de qualquer segmento religioso, entendemos que
a vida é estabelecida no momento da concepção e que é fato que nós,
humanos, jamais poderemos discutir, temos de nos levantar, prezado
Presidente, Deputados Antônio Carlos Arantes, Eros Biondini e Célio
Moreira, contra os movimentos que estabelecem isso. Na realidade,
precisamos também entender que, às vezes, uma mulher se
desespera no momento em que uma gravidez acontece e que,
sozinha, terá que enfrentar, uma vez que o companheiro que a levou
àquela gravidez a abandona completamente. Então, é preciso que
todos os que temos a consciência de que não devemos fazer aos
outros o que não gostamos que façam conosco também estejamos
pensando nas mulheres que engravidaram e que vão ao desespero de
um aborto, para que, se tivermos a chance de estar com elas,
possamos fortalecê-las, para que deixem a gravidez ir a termo.

O parto anônimo, cuja lei, que será federal, está sendo aprovada no
Congresso Nacional, é um passo fantástico, Deputado Antônio Carlos
Arantes. Muitas mulheres poderão levar a sua gravidez no anonimato
e, posteriormente, doar a criança, para que seja adotada... Por favor,
usei um termo muito errado: não é doar, mas a criança será adotada
no processo de doação, para ser feliz. É outro passo espetacular que
deverá acontecer.

Parabenizo-o por ter voltado a esse assunto e deixo patenteado que
também sou a favor da vida e contra o aborto.
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O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado, Deputada
Maria Lúcia Mendonça. Na verdade, precisamos engrossar, cada dia
mais, nesta Casa esse movimento em defesa da vida e contra o
aborto.

Queria falar, com muita satisfação, dos grandes avanços e do
desenvolvimento que têm ocorrido em nossa região, oriundos do
trabalho parceiro do nosso Governador, dos seus assessores e
Secretários e desta Casa, pela maioria dos seus Deputados, que, com
veemência, sempre apoiou esse governo. Além disso, queria falar de
um sonho que parecia distante. Cada cidade que nunca teve uma
rodovia sonha, luta e se esforça por ela. Hoje vemos que todas as
cidades mineiras terão esse sonho realizado.

Na semana passada foi feita a última licitação de um projeto ligando
a cidade de Juruaia ao Município de São Pedro da União, que ainda
não possui rodovia; Juruaia tem, até próximo a Guaxupé; porém, São
Pedro da União, não, mas agora terá uma rodovia de 15km. Como
disse, foi feita a licitação na semana passada.

Queremos aproveitar para, publicamente, agradecer ao nosso
Governador e a toda a sua equipe a capacidade, força e forma de
administrar que têm levado desenvolvimento e realizado os sonhos
dessas cidades mais sofridas.

Tive a felicidade de participar ativamente para que esse projeto se
estendesse até a Rodovia MG-446, ligando Nova Resende a
Muzambinho, o que evitará a saída de Juruaia em direção a Guaxupé.
Como é muito íngreme, com morros elevados, há ocorrência de
terríveis acidentes. Agora, com essa rodovia em direção a
Muzambinho e Nova Resende, haverá uma opção plana, que evitará
grande parte desses acidentes.

Na verdade, a nossa região tem ganho muito, assim como ganhou
este ano a cidade de Claraval, que chegou até Ibiraci com a rodovia
asfaltada. Agora, se Deus quiser, terminará.

Há uma outra rodovia que é fundamental, oriunda de um trabalho do
Deputado Federal Carlos Melles, que se iniciou em 2000, mas que,
até hoje, não pôde ser concluída. Iniciou-se e cresceu. O projeto liga
Passos a Guaxupé. A BR-146 iniciou essa obra e fez avançar o
projeto; todavia, no governo Lula, essa obra ficou paralisada. Agora
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vemos com satisfação que, neste ano, ela já está no Orçamento. Quer
dizer, o governo federal a colocará no PAC. Portanto, será
fundamental para a conclusão dessa rodovia, que trará muito
desenvolvimento para a nossa região.

Aproveitamos para agradecer ao governo federal, ou seja, ao
governo Lula, que abre as portas para desenvolver a nossa região
com essa BR. Sem contar a BR-265, que é um trabalho que iniciei
desde o primeiro dia como Prefeito de Jacuí, minha cidade. Hoje ela já
vai em direção não somente a Jacuí e a São João do Paraíso, que já
terminou, mas também a Bom Jesus da Penha. Ela já passou em
direção a Alpinópolis - aliás, se Deus quiser, chegará a essa cidade
neste ano. Esse é um trabalho também do Deputado Federal Carlos
Melles, que, no ano passado, pôs no Orçamento R$60.000.000,00.
Como está no PAC, ela entra num projeto maior de R$150.000.000,00
neste ano, até a cidade de Ilicínea, que também trará grande
desenvolvimento para a nossa região.

Portanto, são muitas obras. Além disso, há as grandes recuperações
de rodovias, por meio do Pró-MG Pleno, que é um projeto do
Governador Aécio Neves. Temos participado ativamente da melhoria
de rodovias, como a da MG-050. Há obra por todos os lados e
pessoas trabalhando, gerando emprego e desenvolvimento.
Viveremos uma nova era de desenvolvimento na região, porque o que
mais ajuda as cidades a crescer e os Municípios a se desenvolverem
é uma estrada com qualidade. Agora podemos falar que temos e
teremos ainda muito mais.

Falarei sobre um outro assunto. Todas as vezes que venho a esta
tribuna, não deixo de comentar sobre ele. Gostaria que não fosse
necessário falar sobre segurança; todavia, a preocupação é muito
grande. A nossa região passou por uma fase muito difícil - aliás,
graças a Deus que passou! Espero que o excesso de roubos e
assaltos e a violência não voltem mais a atingir as famílias,
principalmente as do campo e as das cidades. O aumento da violência
em nossa região foi muito grande. Promovemos nossas ações, como
a realização de audiências com Secretários, Diretores, Vice-
Governador e até o Governador. A imprensa participou ativamente,
ajudou muito, o nosso Secretário Maurício Campos realizou as suas
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ações, como também a Polícia Militar. A nossa região teve um grande
avanço na questão da segurança. Várias quadrilhas foram presas,
aliás ligadas ao PCC, no campo principalmente, que hoje está muito
mais tranqüilo, e também nas cidades. Mas um outro problema muito
sério aparece: os assaltos aos caminhões, aos caminhoneiros da
região de São Sebastião do Paraíso, indo em direção a Ribeirão
Preto, passando pela BR-265, e também de São Sebastião do
Paraíso, em direção a Monte Santo de Minas, Arceburgo, Mococa e
São Paulo. Só nos últimos dois meses, 12 caminhões foram roubados,
sem contar as tentativas de assaltos, de assassinatos de motoristas,
que, graças a Deus!, não foram assassinados. Os caminhoneiros
brincam dizendo que ali virou um “Triângulo das Bermudas”: o
caminhão evapora, e não se sabe para onde foi, simplesmente some.

Temos realizado ações, acionei a segurança civil e a militar e
reunimo-nos nesta semana em São Sebastião Paraíso, com a
associação dos caminhoneiros e transportadores, o Ten.-Cel. Marcelo
Aleixo, Comandante da PM na região, e o Delegado Roberto Barbosa.
Juntos projetamos e programamos uma ação forte da segurança civil
e da militar, para impedir também esse grande avanço da
criminalidade, que deixa os caminhoneiros e suas famílias
preocupados, sem falar do prejuízo que têm. É duro um caminhoneiro
manter a sua família sentado na boléia de seu caminhão, trabalhando,
às vezes, até 24 horas sem parar e, de repente, o seu caminhão é
roubado e, muitas vezes, não se tem como recuperá-lo. Há também
aqueles que possuem um pouco mais de condição, mas também
precisam do seu bem para gerar emprego e desenvolvimento para as
famílias da região. Há ainda o problema que ouvi dos relatos tristes de
caminhoneiros que ficam traumatizados, com depressão, com medo
de continuarem trabalhando.

Então, espero que o nosso Secretário Maurício Campos e o Cel.
Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG, tenham êxito
nas ações, pois devemos dar tranqüilidade ao nosso povo que
trabalha nos seus caminhões e transportadoras, para que continuem
gerando progresso e desenvolvimento.

Tocarei, mais uma vez, em uma outra questão, talvez um dos
maiores problemas hoje. Além do empobrecimento do produtor rural,
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da violência que sempre tivemos no campo e que agora melhorou,
temos um outro problema, a legislação ambiental, que, no meu
entendimento, é injusta. Somos favoráveis à proteção do meio
ambiente, sim. Pensamos que não se corta árvore, não se corta mata,
preserva-se. Pensamos que onde não há mata ciliar para a proteção
de rios tem-se de plantar e preservar, sim. Mas não podemos aceitar
uma lei que faz com que o produtor tenha áreas preservadas e
reservadas e ainda tenha de ficar como fiel depositário. Ele tem de
cercar a sua área, e, se alguém cortar uma árvore ou colocar fogo, o
bandido não é bandido, quem será incriminado é o dono da
propriedade. Assim, ele passa a ser considerado um criminoso,
porque não conseguiu cercar a sua área. Isso não é justo. Então, se é
uma área de preservação ambiental, o dono é a sociedade, e o
governo federal é obrigado a dar toda a manutenção, e não o
produtor. Pior ainda: além dessa área que ele reserva - é até ideal que
reserve, mas que o governo cuide disso -, ele ainda tem de deixar
20% da sua área para se tornarem área de proteção ambiental. Se ela
estiver limpa, tem de ser plantada, tem de ter grandes investimentos e
também outorga da sua água. Isso tudo tem um custo. Portanto, esse
é um licenciamento que encarece, que empobrecerá muito, que
inviabilizará a vida de pequenos produtores, pois eles não têm a
mínima condição de fazer esses investimentos que a lei obriga.

Sou favorável a preservar todas as matas e nascentes. Temos de
fazer o máximo, mas o produtor não pode pagar por isso. A sociedade
e o governo federal têm de viabilizar recursos para que essas
nascentes sejam cercadas e as áreas desmatadas sejam replantadas.
Muitas vezes essas ações devem ser feitas com financiamento do
próprio governo federal, e outras vezes até do estadual.

Para tanto, realizaremos um debate nos dias 10 e 11 de março.
Toda a sociedade e o setor produtivo precisam estar presentes a fim
de defender o produtor e também o meio ambiente, não deixando de
passar o ônus para quem é o verdadeiro culpado, o próprio governo
federal, que não tem tido capacidade de proteger principalmente as
nossas matas. Vemos o que está acontecendo no dia-a-dia,
principalmente na Amazônia, onde se invadem as terras, corta-se
tudo, coloca-se fogo, e depois querem tirar a diferença em cima do
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pequeno produtor, que produz os alimentos e gera renda para o País.
Muito obrigado.

* - Sem revisão da oradora.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, repórteres, distinto povo de Minas Gerais, com a posição
que tenho assumido nesta Casa, nunca pretendi ser um organismo
geneticamente modificado, não pretendi ser uma metamorfose
ambulante e também, na minha vida, nunca vi um ovni, objeto voador
não identificado.

Sinto grande preocupação quando trombamos por aí com os
dogmas políticos. Acredito que dogma deve existir apenas em religião;
em política, não pode haver dogmas. Temos de viver num país
diferenciado. O interessante é que, no ano passado, realizamos uma
enorme discussão a respeito das atuações do Ministério Público;
houve entendimento entre a Assembléia e esse órgão; e algumas
medidas foram tomadas para melhorar o seu desempenho. E agora
estou sendo visitado pelos Prefeitos da minha região, preocupados,
pois não podem inaugurar mais nada, não podem participar de jogo de
futebol. Está tudo proibido. Não se pode falar que é pré-candidato à
reeleição. E, se falar, o jornal vai direto ao Promotor de Justiça para
impedir a futura candidatura.

Criou-se uma figura extraordinária: a do pré-candidato. Rêmolo
Aloise é pré-candidato a Papa. O Domingos Sávio é pré-candidato a
Presidente da República. Quem pode adivinhar quem é “pré”? Como
descobrir quem é o “pré”? O jornal escreve que fulano de tal é “pré”.
Então vamos perder o nosso Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico, porque a imprensa divulgou que ele é
pré-candidato a Prefeito de Belo Horizonte, a partir de um
entendimento entre o Governador e o Prefeito Pimentel. Se o jornal
escrever que sou “pré”, estou frito. Na minha cidade, quatro pessoas
foram processadas pelo Ministério Público porque o jornal escreveu
que eles eram pré-candidatos.

Houve uma medida de bom-senso no final do ano, quando o cidadão
que cuida das eleições disse: “Não vale a idéia do ‘pré’ do ano
passado, só vale neste ano”. Quer dizer, para quem colocou ou teve o
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nome ou retrato estampado no jornal afirmando que era “pré” no ano
passado, não houve problema, mas neste ano não pode.

O que é “pré”? É a expectativa de alguém que queira ser candidato.
Fico pensando que a lei brasileira é muito clara, você só é candidato a
partir das convenções. E vejo, Sr. Presidente, com muita
preocupação, o Expresso Cidadania, que esta Casa planejou e
projetou para, ao longo de dois meses, viajar pelo Estado tentando
esclarecer a juventude, principalmente os eleitores entre 16 e 18 anos,
sobre o processo político: como funcionam a Assembléia Legislativa e
o Congresso Nacional.

É incrível! Parece-me - e vou até consultar o nosso Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho - que a Assembléia concordou com o
dispositivo do Promotor de Justiça, em que se diz que os Deputados
não podem participar do Expresso Cidadania.

A Assembléia terá de contratar uma porção de “politicólogos”,
cientistas políticos entendidos, que nunca tiveram um voto, a fim de
ensinarem aos meninos o que é uma eleição. Que coisa engraçada!
Que país interessante! Depois da invenção do PAC, “programa de
aceleração da corrupção”, começaram a frear tudo. Todos que
disserem ter um parente ou alguém que é, possivelmente, candidato...
Se falou que é “pré”, está frito; se falou que é “pré”, não pode mais ser
candidato.

Então estou aqui, Sr. Presidente, pedindo aos nobres colegas para
tomarem muito cuidado: não digam que são “pré”. Eu não sou “pré”;
não sou candidato nem pré-candidato. Se é “pré-pra-lá, pré-pra-cá”,
eu não sei o que estamos fazendo. Vi aqui a discussão dos objetos,
dos organismos geneticamente modificados, aquela coisa estranha. A
gente com medo das coisas, com dogmas diante desses assuntos.
Fico preocupado, pois temos de dar um jeito de reduzir a possibilidade
de existir dogma em política, porque, senão... Estamos em uma
situação muito difícil.

Com muita alegria, concedo aparte ao nobre Deputado Domingos
Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
quero, mais uma vez, parabenizá-lo pela contribuição ao Parlamento
mineiro. E não apenas pela experiência, pela eloqüência, mas pela
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coragem de trazer aquilo que está óbvio, quando às vezes muitos se
calam, pela temeridade de poder esbarrar em um desconforto aqui ou
ali, com esta ou qualquer autoridade. Mas, se a questão está de
alguma maneira provocando ou possibilitando injustiças, situações
absurdas, como essa que V. Exa. descreve, temos o dever de tocar
no assunto. E é preciso fazê-lo com a desenvoltura que V. Exa.
mostra, para que também não se crie o dogma de que a Assembléia
não pode questionar ou discutir se está adequado ou não o
comportamento do Ministério Público, do Promotor Público, do Juiz,
do Governador, do Presidente da República. Ora, se a Assembléia
não puder fazer isso, que Assembléia é essa, que liberdade é essa,
que democracia é essa?

Portanto, V. Exa. toca no cerne da questão. Nós, aqui, temos, sim,
não só autoridade mas o dever de discutir assuntos como esse.

Parece que o debate que houve entre a Assembléia e o Ministério
Público precisa ser aprofundado, porque alguns avanços
aconteceram. Porém, ainda há aqueles resistentes, e - insisto - muitos
deles dão a entender que querem os holofotes, querem aparecer. E
não só nessa atitude de querer de alguma forma arbitrar até a
imaginação das pessoas; querer cercear os partidos de debater,
avaliar quem dentro do partido tem uma disposição para vir a colocar
o seu nome numa convenção, pois isso é natural, é do processo
político. Fazem isso, mas o fazem lá no “interiorzão”, transformando
em pesadelo a vida de Prefeitos, de Vereadores, de cidadãos
mineiros, brasileiros. Por que não questionam a discussão que já se
faz, às vezes, sobre as eleições de 2010? Os pré-candidatos a
Governador, a Presidente da República?

Da mesma forma, o nepotismo. Estão fazendo aí uma verdadeira
caravana, infernizando a vida de Prefeitos, de Vereadores, com
posições absurdas. O sujeito é parente em terceiro grau, competente,
sério, está trabalhando, mas não pode, de jeito nenhum. Por quê?
Porque não pode; porque o Promotor mandou. Não discutem isso na
Presidência da República, no governo do Estado e aqui, na
Assembléia Legislativa. E por que não discutem? Porque sabem que
estão exigindo algo que não existe em nenhuma lei. Então intimidam,
ameaçam, mas isso não é comportamento próprio do Ministério
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Público que eu defendo, que eu admiro, do Ministério Público que
deve ser promotor da lei e da justiça, e não da vaidade pessoal de um
Promotor. Tem de ser promotor da lei. Então me mostre qual é a lei,
de forma objetiva.

Portanto, V. Exa. tem um comportamento corajoso, competente.
Quero apenas me unir a V. Exa., como seu discípulo e admirador.
Parabéns!

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Domingos
Sávio. Fico preocupado, Deputado Domingos Sávio, porque o
Deputado Eros Biondini vai fazer um “show” em Porto Seguro, no dia
8 de março. Mas, se os jornais derem a notícia de que o Deputado
Eros Biondini participou de um “show” em Porto Seguro, de acordo
com uma lei que um cidadão, um Promotor fez, ele poderá ter sua
provável candidatura, algum dia, cassada. Da mesma forma o
Deputado Carlin Moura está frito, porque hoje, de manhã, participou
de uma festa em Contagem. É proibido participar de qualquer evento
público. Não pode participar nem de jogo de futebol. Meu Deus, o que
está acontecendo? O Carlin Moura poderia ser Prefeito de Contagem,
mas está frito, porque esteve em uma solenidade, hoje.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Gostaria de
parabenizar o Deputado Getúlio Neiva por trazer essas considerações
aqui, as quais precisam ser analisadas do ponto de vista jurídico, sem
calor. O Ministério Público tem um dever primordial na democracia,
mas não é órgão legislador, é o guardião da lei, tem de cumprir a lei e
fiscalizar o seu cumprimento pelos órgãos públicos. Não pode criar lei
nova. No nosso ordenamento jurídico, não existe a figura do pré-
candidato. Pré-candidato é coisa de foro íntimo. Todo mundo, no
Brasil, é pré-candidato a qualquer coisa. Então o pré-candidato não
pode ir ao cinema mais, não pode ir ao teatro, porque pode estar
fazendo comício. E quem falou que ele é pré-candidato? Essa é uma
figura de foro íntimo.

Tive a informação de que a Assembléia, com o Ministério Público e o
TRE, estão iniciando agora, em março, um grande movimento pela
cidadania, para incentivar a juventude a tirar o título de eleitor e
participar efetivamente do processo eleitoral. A Assembléia vai aos
Municípios do interior. Disseram-me que o Ministério Público mandou
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uma cartinha para a Assembléia, dizendo que os Deputados não
podem participar desse evento. O que é a Assembléia Legislativa sem
os Deputados? A Assembléia Legislativa é o corpo parlamentar. A
Assembléia Legislativa no interior significa os Deputados no interior, e
o Ministério Público quer impedir os parlamentares de participarem de
um evento da Assembléia Legislativa. Só falta querer impedir os
Deputados de virem ao Plenário porque nossas reuniões estão sendo
transmitidas pela TV Assembléia.

Deputado Getúlio Neiva, V. Exa. não pode mais fazer discursos
porque o senhor é pré-candidato e está aparecendo na TV
Assembléia. Que absurdo jurídico! Estão extrapolando! Tenho o
máximo respeito pela instituição Ministério Público, não quero
reaquecer aqui discussões que aconteceram no passado; com o
máximo respeito, é preciso rever isso. É preciso que a Assembléia
Legislativa, por meio de sua Mesa, do Sr. Presidente, dos membros
da Mesa, dos Srs. Líderes, ungidos de sensatez, desarmados, sem
nenhum espírito de luta ou de confrontação, reúna-se com a direção
do Ministério Público para esclarecer o que é constitucional e o que
não é, para, pelo amor de Deus, não cometerem mais essas loucuras
e esses abusos. Esse é um abuso que não podemos e não vamos
aceitar. Muito obrigado, Deputado Getúlio Neiva, pelo aparte e
parabéns por trazer essa questão a este Parlamento.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, nobre Deputado Lafayette de
Andrada. Eu lembraria ao Ministério Público que os aloprados quase
destruíram o Presidente Lula. O Ministério Público, como instituição,
não pode ser destruído pelos aloprados. Não podemos permitir que
isso aconteça.

Com muita satisfação, concedo aparte ao Deputado Rêmolo Aloise.
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Getúlio

Neiva, queria somente cumprimentá-lo. Uma vez mais, o brilhantismo
ocupa a tribuna desta Casa. Quero pedir vênia a V. Exa. para
cumprimentar também o Deputado Domingos Sávio. Excelente
pronunciamento, fundamentado, com início, meio e fim.

Quando estávamos votando o Projeto de Lei Complementar nº 17,
como um rastreador desse Deputado, notei que o trânsito de Belo
Horizonte não permitiu que ele estivesse presente. Hoje, com sua
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tremenda eloqüência e capacidade, expõe o seu posicionamento junto
ao Ministério Público, que quer colocar uma barreira naquilo que é
legal; parece estar acima até do Tribunal do nosso Estado.

Cumprimento também o nosso Deputado Lafayette de Andrada, que
terminou mostrando que a adrenalina faz parte das suas palavras.

Então, esta Casa hoje se engrandece.
Deixo aqui um questionamento para os meus pares. Provavelmente

estou retornando às minhas atividades de médico cirurgião. Estou
com uma saudade imensa de entrar no bloco cirúrgico e tentar, por
meio um ato cirúrgico, praticar a cura de algumas patologias.

Fica, então, a pergunta: e se eu não cobrar? Se eu fizer aquele ato
cirúrgico para beneficiar o que está necessitado e, se por acaso, for
candidato a Prefeito da minha terra natal, não posso operar, Deputado
Domingos Sávio? Será que estou praticando alguma coisa ilegal ao
operar alguém que está necessitado e indicado para a cirurgia?

Fica, então, Deputado Getúlio Neiva, uma vez mais, esse
posicionamento.

Não consegui, ainda, imaginar como a pérola nasce dentro de uma
concha e também não estou conseguindo entender aonde esse
Ministério Público está querendo chegar. Muito obrigado, Deputado
Getúlio Neiva.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Solicito o registro em ata e solicito à

Mesa a informação correta, se, de fato, o Expresso Cidadania da
Assembléia de Minas Gerais recebeu censura prévia da Justiça
Eleitoral proibindo a participação de Deputados. Estamos trabalhando,
agora, para derrubar a Lei nº 5.250, a Lei de Imprensa. Temos uma
Constituição que dá ampla liberdade às pessoas e não podemos
aceitar que a censura prévia exista em 2008. Não sou candidato,
escrevam, por favor, nem pré-candidato a nada, a fim de que mais
tarde não tenha que me defender de mais um processo judicial. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Foi recebido nesta Casa, em 21/2/2008, ofício do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, cumprimentando o
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Presidente da ALMG pela iniciativa do projeto "Expresso Cidadania",
bem como encaminhando recomendações do Centro de Apoio
Operacional Eleitoral daquele órgão, acerca da legislação eleitoral.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento nº 1.410/2007 ao
Requerimento nº 1.409/2007, ambos do Deputado Gilberto Abramo,
por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 28 de fevereiro de 2008.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros das Comissões

Especiais (3) para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição
de Lei nº 18.250, para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei nº 18.251 e para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.256, que foram publicadas na edição anterior.

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 41/2008, do Deputado João Leite e outros, que
altera os §§ 2º e 3º do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivo - Deputado
Lafayette de Andrada; suplente - Deputado Juninho Araújo; pelo BPS:
efetivo - Deputado Wander Borges; suplente - Deputado Chico Uejo;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado
Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado Almir Paraca; suplente -
Deputado Padre João; pelo DEM: efetivo - Deputado Delvito Alves;
suplente - Deputado Elmiro Nascimento. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.897/2008, da Comissão de Segurança Pública,
1.898/2008, da Comissão de Política Agropecuária, e 1.899/2008, da
Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio
Ambiente - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 27/2/2008, do
Projeto de Lei nº 1.859/2007, do Deputado Padre João; de Educação -
aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 27/2/2008, dos Projetos de
Lei nºs 1.756/2007, da Deputada Rosângela Reis, 1.877/2007, do
Governador do Estado, 1.881/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, e 1.917/2007, do Deputado Inácio Franco, e dos
Requerimentos nºs 1.829/2008, da Deputada Ana Maria Resende,
1.841/2008, da Comissão de Participação Popular, 1.851 e
1.852/2008, do Deputado Jayro Lessa, e 1.853/2008, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 3ª
Reunião Ordinária, em 27/2/2008, dos Requerimentos nºs 1.830 a
1.837 e 1.846/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.847/2008, do
Deputado Delvito Alves, 1.849 e 1.860 a 1.863/2008, do Deputado
Doutor Viana, 1.854/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, e
1.859/2008, do Deputado Dimas Fabiano (Ciente. Publique-se).

Questão de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, primeiramente, quero

agradecer-lhe a pronta resposta à minha solicitação à Mesa,
esclarecendo que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais recebeu
recomendação do Ministério Público Eleitoral de impossibilitar a
presença de Deputados nas reuniões que serão feitas pelo Expresso
Cidadania. Sr. Presidente, como cidadão que habitou os porões da
ditadura, como jornalista que atuou aqui, em Belo Horizonte, trago
alguns fatos à lembrança. Lembro-me muito bem de que recebíamos
nas redações dos jornais as recomendações da censura para não
falar desse ou daquele assunto. Esta Assembléia, em pleno
renascimento da democracia, ainda jovem, tenra, recebe essa ousadia
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ministerial, que lhe sugere não fazer isso ou aquilo. Sr. Presidente,
isso é um desrespeito ao Parlamento! Não podemos aceitar esse tipo
de comportamento, e a Assembléia tem de se posicionar. É um
desrespeito a esta Casa Legislativa, que, aliás, não é casa-de-mãe-
joana, mas o órgão que representa a população de Minas Gerais. Esta
Assembléia é um poder estabelecido na democracia de governo.
Entretanto um órgão do governo, do Executivo, auxiliar da Justiça,
vem fazer o que fez a censura durante a ditadura, com
recomendações a esta Casa. É muita ousadia, Sr. Presidente! Os
Deputados não podem se calar perante essa ousadia. É um absurdo o
que se perpetra agora contra esta Casa Legislativa. Sr. Presidente,
não podemos aceitar isso. A indignação calará fundo no nosso peito,
ou então gritaremos as palavras de Rui Barbosa: “De tanto ver triunfar
as nulidades...” Assim, começaremos a sentir vergonha de ser
honestos, de ser sinceros, de ser políticos. Ou representamos o povo
de Minas ou renunciamos aos nossos mandatos e fechamos esta
Casa, como sugere, de vez em quando, o Deputado Antônio Júlio. Sr.
Presidente, um país como o Brasil não pode possuir quatro poderes,
já que os pilares da democracia só aceitam três. Portanto não há
como convivermos com o quarto poder, que sobrepassa pelo
Judiciário, faz leis e vem aqui impor uma recomendação, segundo a
qual a Assembléia Legislativa não pode fazer isso ou não deve fazer
aquilo. Isso é uma ousadia, e esta Casa tem de chamar a atenção da
chefia do Ministério Público. Isso não pode continuar acontecendo,
pois é um absurdo. Essa situação fere profundamente meus
sentimentos cívicos. Desde 1962, faço política; desde 1970, sou
advogado. Nos meus primeiros anos de advocacia, não havia esse
tipo de comportamento. A Constituição Cidadã deu poderes, sim, ao
Ministério Público. Da mesma forma, deu-se a Presidência da
República a Lula, e os aloprados quase o derrubam do cargo. O
Ministério Público não pode ter aloprados. Sr. Presidente, faço-lhe um
apelo: desejo que todos os Deputados tomem conhecimento dessa
minha manifestação e, sobretudo, que a Mesa busque um
entendimento com a chefia do Ministério Público, pois não podemos
aceitar esse tipo de comportamento. É um abuso o fato de o Ministério
Público vir fazer recomendações ao Poder Legislativo de Minas
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Gerais, dizer-lhe o que deve e o que não deve fazer. Essa indignação
não é só minha, mas também da maioria dos companheiros
Deputados de Minas Gerais. Alguns podem até não falar, mas não
tenho mais nada a perder. O País é que vai perder muito se nós, do
Poder Legislativo, não reagirmos. Obrigado.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Getúlio Neiva que
solicitamos à assessoria da Casa uma cópia da correspondência para
passá-la às suas mãos.

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 André Quintão. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, inicialmente quero
agradecer ao Deputado Weliton Prado, que gentilmente cedeu este
espaço, já requerido pela Deputada Elisa Costa. Nesse sentido, já lhe
concedo aparte inicial.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado, falarei rápido.
Quero apenas dizer que hoje ficamos indignados porque estava
marcada audiência pública com a Aneel. Inicialmente, estava marcada
para o Sesc-JK, perto da Praça Sete. Posteriormente, marcou-se para
o Minascentro, um local maior. A justificação de última hora era que a
audiência não seria hoje, mas no dia 5, porque no Minascentro o
tapete estava molhado e havia problema com o ar-condicionado.

Era o momento de a população participar e solicitar a redução da
tarifa da energia elétrica da Cemig. Passou para o Cefet, no dia 5.
Não vamos parar. Mobilizaremos muito mais pessoas e as levaremos.
Solicitaremos que as pessoas compareçam no dia 5 de março no
Cefet, em Belo Horizonte. É muito importante a participação de todos
nessa audiência. Esperamos que todos continuem assinando o
abaixo-assinado, encaminhando as propostas à Aneel, que, por lei,
terá obrigatoriamente de analisá-las. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Weliton
Prado. Somos solidários nessa luta cidadã.

Sr. Presidente, volto à tribuna porque ontem o tempo não foi
suficiente para novamente tratar desse assunto que considero muito
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relevante, que é a implantação de um programa novo, o Territórios da
Cidadania, do governo Lula.

O governo Lula escolheu 60 territórios de menor IDH do País, 958
Municípios e 135 ações prioritárias que irão beneficiar 24 milhões de
pessoas, em uma ação integrada que envolve 19 Ministérios, em um
investimento total, só para 2008, de um valor aproximado de
R$11.300.000.000,00. Em Minas Gerais, tivemos a oportunidade de
estar presente no lançamento desse programa, na cidade de Araçuaí,
coração do médio Jequitinhonha, uma das regiões beneficiadas.

Para se ter uma idéia, em Minas Gerais teremos 87 cidades
beneficiadas nessa primeira etapa, num universo de 3 milhões de
pessoas, com um valor de investimento de R$1.100.000.000,00. São
quatro territórios. Como já disse, no médio Jequitinhonha, na Serra
Geral, no Vale do Mucuri, no Noroeste de Minas, além de alguns
Municípios do território Águas Emendadas, numa intercessão do
Distrito Federal com o Noroeste mineiro. Portanto, é um programa
muito importante.

Além do volume de recursos e dos 24 milhões de pessoas
beneficiadas, esse programa traz uma novidade. É um esforço de
gestão para integrar políticas públicas. Um dos grandes problemas da
gestão de políticas públicas no Brasil é exatamente a superposição de
ações, a falta de diálogo e de integração no mesmo nível de governo
e entre níveis de governo diferenciados. Muitas vezes, os recursos se
dispersam. Muitas vezes, uma ação conjugada poderia maximizar os
resultados.

O programa Territórios da Cidadania focaliza um conjunto de ações
exatamente naqueles 958 Municípios mais pobres, o que, por si só, já
valeria o nosso elogio ao programa. É que no Brasil, um país tão
desigual, as políticas públicas deveriam ser regidas pelo princípio da
eqüidade social, ou seja, aquelas comunidades que estão em situação
desigual, de maior pobreza, devem ter prioridade na aplicação dos
recursos públicos, até para que elas se aproximem do conjunto dos
direitos acessados pela maioria da população.

Por si só, esse programa já valeria. Mas, além disso, ele traz a
novidade da integração, da criação de um comitê gestor, de que
participam os governos federal e estadual, Municípios e entidades da
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sociedade. Portanto esse programa, que integra ações de eletrificação
rural, compra da produção direta da agricultura familiar, ampliação do
crédito para agricultura familiar, implantação de equipamentos nas
áreas de educação, saúde e cultura e ampliação das políticas públicas
de assistência social, busca dar condições para que o meio rural eleve
suas condições de qualidade de vida; enfim, é um programa digno de
elogios, que está recebendo um questionamento das direções
nacionais do DEM e do PSDB.

Queria novamente fazer um apelo aos Líderes do PSDB e do DEM
desta Casa, os quais, tenho certeza, não comungam com suas
respectivas direções nacionais, até porque o Governador tem tido
outra postura. O governo do Estado esteve presente no lançamento
do programa Territórios da Cidadania, integrará o comitê gestor e tem
uma secretaria territorializada - a Secretaria Extraordinária para o
Desenvolvimento do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas.
Portanto, trata-se de ação de direções nacionais de partido que fazem
outro tipo de oposição, mas não aquela oposição política desejável na
democracia, em que o eleitor escolhe representantes em face de
determinado governo. Trata-se de oposição ao País, às pessoas mais
pobres, ao aprofundamento das políticas públicas, principalmente de
caráter social. Imaginem se esse questionamento tiver acolhida do
poder dos Tribunais Eleitorais ou de qualquer outra instância do
Judiciário. Imaginem se o governo Lula for impedido de desenvolver
programas neste ano para aproximadamente 24 milhões de pessoas.
Seria um prejuízo inestimável para a população pobre deste país.
Então, quero alertar sobre os riscos de uma ação, a meu ver,
irresponsável das direções nacionais do DEM e do PSDB, e reitero
meu pedido e apelo.

Também ocupo esta tribuna para falar de uma ação positiva. Neste
momento, no Palácio da Liberdade, provavelmente está-se iniciando
um importante encontro de trabalho, de integração administrativa
entre o governo de Minas e o governo federal, por meio do Ministério
de Desenvolvimento Social, comandado pelo Ministro Patrus Ananias.
O Ministro Patrus recebeu um convite do Governador Aécio Neves a
fim de buscarem formas de intensificar as políticas públicas sociais em
Minas Gerais. Para nossa alegria, a Assembléia Legislativa foi
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integrada nesse esforço por meio da Comissão de Participação
Popular, que, no ano passado, apresentou e aprovou várias emendas
populares ao Orçamento do Estado, principalmente na área de
fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - Suas - e na
atenção aos direitos da criança e do adolescente. Essas duas áreas
serão objeto de protocolo de intenções e iniciativas concretas a serem
anunciadas, daqui a pouco, pelo Ministro Patrus Ananias e pelo
Governador Aécio Neves.

Evidentemente, não vou adiantar o trabalho técnico realizado, de
que a Assembléia participou, até porque esse anúncio será feito pelo
Ministro e pelo Governador, mas posso dizer que medidas importantes
de consolidação do Suas serão tomadas em Minas Gerais,
transformando este Estado, daqui a três anos, em um exemplo de
efetivação do Suas.

Já me inscrevi para comentar, na terça-feira, as medidas que serão
anunciadas, mas quero dizer que houve um entendimento técnico que
agora será chancelado pelo Ministro e pelo Governador, que fazem
aqui o contrário do que estão fazendo o PSDB e o DEM, no âmbito
nacional, em relação ao programa Territórios da Cidadania. Enquanto
lá estão querendo inviabilizar a expansão das políticas sociais do
governo federal, aqui há um diálogo propício à expansão dessas
políticas públicas sociais, em que a questão eleitoral passa ao largo -
esse não é o interesse maior, até porque nem o Ministro nem o
Governador são candidatos neste ano e podem anunciar, com toda a
liberdade, medidas efetivas que certamente vão beneficiar mais de
200 Municípios mineiros.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Quero parabenizar
o Deputado André Quintão por seu discurso e suas observações.
Como Vice-Presidente da Unale, posso dizer que, quando falamos,
em nossas reuniões, do que acontece em Minas, Deputados
Estaduais de todo o Brasil - lembrando que nossa entidade representa
1.059 Deputados - ficam estarrecidos com isso. Este é o jeito mineiro
de fazer política: sabemos o que é melhor para Minas Gerais. Acho
que esse acordo, essa entrosação também deve acontecer no âmbito
federal.

Mas quero comunicar a V. Exa., como Deputado e torcedor do Clube
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Atlético Mineiro, e a todos os Deputados desta Casa que, na próxima
terça-feira, estaremos com o Ministro Luiz Dulci e o Deputado Virgílio
Guimarães e a assessoria de planejamento do governo federal, que
nos comunicou a destinação, no Orçamento, da quantia de
R$10.000.000,00 para fazer, em parceria com a Prefeitura de Belo
Horizonte e o governo do Estado, do Estádio Independência, no Bairro
do Horto, atendido pelo metrô e por todo o sistema viário, um estádio
de futebol de Primeiro Mundo, de bom nível, para receber os
torcedores do Cruzeiro e do Atlético, que ficarão sem o Mineirão nos
dois anos da reforma para a Copa do Mundo. É um trabalho para o
qual temos de tirar o chapéu, Deputado. Independentemente de
partido político, o Ministro Dulci empenhou todo o seu esforço.

Estivemos na Prefeitura de Belo Horizonte, onde o Prefeito
Fernando Pimentel viu com bons olhos não só o projeto de construção
de um novo Estádio Independência mas também o projeto social do
América. Estivemos também no governo do Estado, com o
Governador Aécio Neves, e tivemos a oportunidade de conversar com
todos os Deputados desta Casa e com os Deputados Federais para
mostrar-lhes a necessidade do Independência. E estivemos ao lado
do Ministro Dulci, que não mediu esforços, bom mineiro que é, pessoa
preocupada com a nossa gente e também por ser americano. Ontem,
o Ministro me ligou dizendo que está assegurado o recurso e que
agora temos de ver a parte técnica. Essa é uma vitória para o esporte,
lembrando que também a Prefeitura de Nova Lima foi contemplada
com um novo estádio para o Vila Nova e os moradores daquele
Município. Ou seja, esse é um trabalho conjunto.

De público, quero agradecer ao Pimentel, ao Aécio e ao Ministro
Dulci, que foi uma pessoa fundamental em toda essa decisão, como
americano, como mineiro, acima de tudo preocupado com os
interesses da nossa Capital, como sempre esteve.

Completando, Sr. Presidente, agradeço também ao Deputado Carlos
Melles, que também se colocou à disposição; aos Deputados Virgílio
Guimarães, Mário Heringer, e a todos que ligaram se dispondo a
ajudar. Independente de partido, tivemos um trabalho que, se Deus
quiser, será concretizado na próxima terça-feira, com uma reunião ao
lado do Presidente Baltazar, do Salum, do Teodomiro, em Brasília,
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acertando finalmente com o Dulci.
Muito obrigado ao partido de V. Exa., que está em Brasília no

comando, e a V. Exa., com quem tantas vezes falamos da
necessidade de Belo Horizonte, e que sempre se colocou à
disposição.

Quero lembrar-lhe que seu ingresso para o jogo de mais tarde, entre
o América e o Passense, no Independência, já está comigo e, daqui a
pouco, V. Exa. pode pegá-lo. É um prazer termos um atleticano hoje
assistindo, se Deus quiser, a mais uma vitória do América, não na
segunda divisão do Campeonato Mineiro, porque isso não existe.
Estamos no Módulo II do Campeonato Mineiro, agora rumo a Tóquio,
Deputado, porque ninguém segura o América mais. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Alencar da Silveira Jr. O Estádio do Independência, o campo do Sete,
mora no coração de cada mineiro e belo-horizontino. Se os
compromissos partidários me permitirem, certamente estarei lá, ainda
mais após a boa estréia do América contra o Ideal, a vitória importante
de um a zero. O futebol mineiro ganha muito com o América voltando
ao principal módulo. Ficamos felizes. É uma ação suprapartidária e
“supraclubística”. Ministro americano, Governador e Prefeito
cruzeirenses, e o Deputado Virgílio Guimarães atleticano. Isso mostra
que o interesse do esporte é superior ao interesse clubístico e
partidário. É mais um exemplo da integração institucional.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. hoje mencionou como que a
integração institucional ajuda o esporte, e lembro como que a
integração suprapartidária institucional entre o Ministério de
Desenvolvimento Social e o governo de Minas farão com que mais de
200 Municípios sejam beneficiados, em 2008, com a política pública
de assistência social. Muito obrigado, Sr. Deputado.

* - 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 e
Srs. Deputados, todos que nos acompanham no Legislativo mineiro ou
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pela TV Assembléia, boa-tarde.
Temos alguns assuntos de extrema relevância a tratar, mas

inicialmente quero apenas pontuar as manifestações ocorridas nesta
tarde; em especial o convite que o Deputado Weliton Prado faz, no
qual também estou me empenhando, para que tenhamos uma grande
presença na audiência pública que a Aneel promoverá no próximo dia
5. Curioso é que verificamos uma manifestação do Deputado Weliton
Prado de repúdio pelo cancelamento de datas, e ele não teve o
cuidado de dizer que quem cancela data, muda data e muda lugar é a
Aneel. Ele faz referência à mudança de data, falando, ao mesmo
tempo, algumas palavras de ordem contra a Cemig, como se isso
fosse alguma coisa do governo do Estado. A Aneel é uma agência
federal, nacional, do governo do partido do Deputado Weliton Prado. É
importante mostrar isso - aliás, procuro fazê-lo com tranqüilidade e
clareza -, porque estou trabalhando como todos os demais Deputados
desta Casa. Elaborei um requerimento para que criássemos uma
frente parlamentar, a fim de lutarmos pela redução das cargas
tributárias estaduais e federais. Gostaria de lembrar aqui que as
cargas tributárias federais sobre a energia elétrica são bem maiores,
portanto, terminam aumentando o custo dela num valor muito maior
que o imposto estadual. Ambas são muito altas. Elaborei um
requerimento e, em poucos minutos, um número muito grande de
Deputados o assinou. O Deputado Weliton Prado também tinha essa
intenção; todavia, como protocolamos um pouco antes, o
requerimento do Deputado Weliton Prado, que também teve a
manifestação e a adesão de vários Deputados, foi anexado ao nosso.
Então é uma luta de todos os Deputados, de Minas Gerais inteiro e da
própria Cemig que haja a redução - aliás, já é algo que consideramos
líquido e certo. Não vou dizer que a onça está morta. O certo é que
essa redução já foi anunciada, até pela própria Aneel, fazendo
referência ao patamar que entende que deve ser próximo a 10%. Já
estivemos acompanhando isso na própria Cemig por meio de dados.
Por quê? Porque é uma planilha em que os custos, tanto da energia
elétrica lá na geração, na usina, quanto de transmissão até que
chegue ao consumidor, é que indicam o valor. Quem decide o valor a
ser cobrado, quem tem o poder em última instância de determiná-lo é
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a Aneel. A partir da determinação da Agência... Obviamente aquela
que é uma concessionária está subordinada à orientação do governo
federal. Isso vale para a Cemig e para dezenas de outras empresas
de geração de distribuição de energia elétrica em todo o Brasil -
algumas públicas, como a Cemig, e outras, privadas. A Aneel definiu,
e o preço é cobrado. Já sabemos que haverá a redução.

Criamos a frente parlamentar. O Deputado Weliton Prado está
lutando por meio de uma campanha, que, aliás, extrapola os limites
deste Plenário, com a colocação de “outdoors” em todo o Estado.
Gostaria até de fazê-la; todavia não tenho dinheiro para promover
uma campanha tão cara, com dezenas e centenas de “outdoors”,
placas, etc., curiosamente por uma situação que já tem um resultado,
embora ainda não esteja formalizado e oficializado, de redução de
energia elétrica. Todos queremos que ela ocorra.

Protocolei em dezembro o pedido da frente parlamentar, que foi
acolhido pela Presidência, e a solicitação do Deputado Weliton Prado
foi anexada. Teremos de continuar o trabalho. O fato de que haverá
uma redução no valor da conta de energia elétrica não esgota esse
debate nem o fato de que temos não um imposto federal, mas um
grande volume de impostos federais - aliás, no Estado é um, que é
alto é precisa ser reduzido. Pelo menos o imposto estadual não é
cobrado aproximadamente para 2 milhões de famílias. Esse número é
bastante expressivo, que são aquelas ligações em que não é preciso
pagar o imposto estadual, e é muito significativo. Essas famílias que
estão isentas de pagá-lo são as mais pobres, que consomem uma
quantidade abaixo de 90kW de energia elétrica. Infelizmente os
impostos federais incidem sobre todos, mesmo o pobrezinho termina
pagando o imposto federal, porque ele é sobre o faturamento total - o
PIS-Cofins, o imposto sobre o faturamento global da empresa.
Obviamente não existe imposto que não seja pago pelo consumidor.
Todos sabemos disso. Há uma ilusão... Insisto sempre em dizer, e
não somente para discutir a questão da Cemig, que quem paga
imposto é o cidadão comum. A empresa arrecada ou recolhe aos
cofres públicos. Quem paga o imposto é quem consumiu. Por
exemplo, o preço do imposto já está incluído na mercadoria que o
consumidor compra, como, por exemplo, num quilo de arroz ou numa
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bala ou num carro. Quer dizer, paga-se o imposto, ao comprar a
mercadoria. Na conta da energia elétrica que consome no dia-a-dia, a
pessoa paga um imposto estadual e 11 impostos federais, que,
portanto, são vários. A grande maioria das famílias que têm um
consumo menor é de baixa renda e não tem um mundo de
eletrodomésticos em casa.

Então, o que ocorre nessas circunstâncias é que essas famílias
acabam não tendo de pagar o imposto estadual, pois em Minas há
esse benefício que a Cemig concede, ou melhor, o governo do
Estado. Sejamos realistas, não é a Cemig, pois ela é dos mineiros, é,
na sua maior parte, do governo do Estado, mas quem decide ou não é
o governo, com a autorização da Assembléia, que legisla sobre a
questão tributária. Já os impostos federais incidem quando se paga a
conta de energia. Você paga o imposto estadual, se consumir mais do
que 90kW, e paga todos os impostos federais, e isso vale para todo o
mundo.

Estou dizendo isso porque, na verdade, temos de continuar lutando.
A audiência prevista para o próximo dia 5 é importante. Aliás, levarei a
minha reivindicação a fim de que a Aneel faça um apelo ao governo
federal para reduzir esses impostos. Há também outros fatores que
estão causando impacto no custo da energia elétrica. A Aneel
estabeleceu uma forma em que a compra da energia elétrica é feita
por meio de leilão supervisionado pelo operador nacional de energia
elétrica, ou seja, a Cemig gera energia, mas ela mesma compra a
energia que gera, com o acompanhamento do governo federal. Ela
tem de levar a leilão a energia que ela mesma gera, em Três Marias,
por exemplo, e a Cemig Distribuidora irá arrematar pelo preço que for
oferecido no leilão. Esse preço será repassado para o consumidor
final, somado ao custo de distribuição.

Em última análise, o governo federal tem o controle de cada passo,
de cada item. É importante a nossa presença nessa audiência pública
para cobrarmos do governo federal, que tem o controle da Aneel, que
tome atitudes a fim de que o custo de energia reduza, aliás, para que
invista na construção de mais usinas. Aqui em Minas, o governo
estadual e a Cemig foram os que mais investiram...

O Deputado Weliton Prado - Um aparte, Deputado Domingos Sávio?
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O Deputado Domingos Sávio - Deputado Weliton, estou seguindo a
sua estratégia, quando V. Exa. ontem primeiro concluiu o seu
raciocínio para depois conceder aparte a um Deputado, meu colega
de partido. Farei um esforço enorme para terminar o meu raciocínio a
tempo de lhe conceder aparte, mas peço-lhe, por gentileza, que o
aguarde. É a mesma linha de raciocínio, a mesma forma democrática
que V. Exa. adota.

Estava dizendo que o governo federal, a exemplo do governo de
Minas, deveria investir, fazer menos discurso e mais obras eficientes
na área de infra-estrutura para o nosso país. A usina do Rio Madeira
vem sendo proclamada como uma obra federal há décadas, até
mesmo nos governos anteriores, e agora no governo Lula, nos dois
mandatos. A Cemig está lá como uma das empresas que irá participar
do consórcio para construir a usina do Rio Madeira, uma usina federal.
Se o governo federal investisse mais, se tivéssemos mais geração,
não veríamos essa loucura. As empresas estão entrando em um
estado de desespero com o aumento do preço da energia no mercado
livre, que também é regulamentado pela Aneel, não é a Cemig.
Aquela energia que uma empresa considerada consumidora livre, que
compra no mercado a cada momento, pulou de cerca de R$50,00 o
megawatt para mais de R$500,00, aliás, atualmente já se fala em
R$800,00 o megawatt. Já pensaram uma coisa dessas? Não é a
Cemig, não. É a energia que tem o acompanhamento e o controle da
Aneel. Por isso essa frente parlamentar que propusemos e que foi
criada no ano passado... Porque, senão, alguém pensa que há
apenas uma pessoa discutindo a questão da energia elétrica. Bom, há
um que tem dinheiro para fazer quase 1.000 “outdoors” e espalhar em
quase toda Minas Gerais, colocar cartazes, etc. Eu não tenho.

Mas tenho um espaço democrático para dizer que é hora de
realmente cobrarmos do governo federal que faça sua parte para
baixar a conta de energia elétrica no Brasil inteiro, de modo especial a
da Cemig. Queremos que a conta de energia elétrica da Cemig
abaixe. O Deputado Weliton Prado quer também e, para tanto, usa os
instrumentos de que dispõe aqui - como eu uso - e os de fora daqui.
Cabe a ele perfeitamente dirigir e responder pelas suas decisões.

O que posso assegurar ao povo mineiro é que essa questão de
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abaixar a energia elétrica é algo consumado. Temos de lutar para que
ela abaixe mais. Temos de conseguir isso e, para tal, estamos todos
unidos nesta Casa.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Primeiramente, Deputado
Domingos Sávio, quero esclarecer que o Minascentro é um órgão
ligado ao governo do Estado. O Minascentro entrou em contato com a
Aneel, falando que está com problema no ar condicionado, que o
tapete está molhado e há algumas telhas fora do lugar, por isso a
audiência pública não poderia acontecer naquele local, transferindo-a
para muito mais longe.

Tenho questionamentos em relação à participação do governo do
Estado, da Cemig e da Annel. Infelizmente, no nosso país, as
agências que foram criadas na época do governo Fernando Henrique
Cardoso não defendem, como deveriam, os consumidores. Isso
ocorre tanto com as audiências da Aneel quanto com as de telefonia.

Quero que V. Exa. me responda uma questão. Está na planilha de
custo da Aneel. Ela solicitou uma redução média de 9,72%. Ontem
perguntei ao Diretor da Cemig se haveria possibilidade de reduzir
esse índice. Ele não me respondeu, ficou calado. Perguntei várias e
várias vezes. Em outras oportunidades, o Diretor da Cemig falou que
queria que ficasse do jeito que estava. Aliás, está nas notas
taquigráficas da Comissão de ontem, da audiência pública, a fala dele
alegando que a Cemig possui muitos custos, sinalizando que não
poderia reduzir um percentual acima de 10%.

Estamos fazendo um estudo técnico, e o Ministério Público já
recomendou uma redução acima de 12%. Aliás, o Dr. Baeta,
Presidente do Conselho do Consumidor, está entrando com uma ação
na Justiça. Estamos colhendo mais de meio milhão de assinaturas em
todo o Estado de Minas Gerais e incentivando as pessoas a
encaminharem propostas à Aneel.

Faço uma pergunta a V. Exa. e ao cidadão. A Cemig alegou que, de
cada três postes, troca um pelo menos uma vez ao ano. Você vê um
poste ser trocado à porta da sua casa todo ano? Estendo a pergunta a
toda a população de Minas Gerais: isso acontece?

Relativamente à questão de que quem gasta até 90kW tem redução,
esclareço que geralmente essa redução é para quem é rico. Isso é
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para quem tem sítio, que passa lá só o fim de semana, ou para quem
mora sozinho num apartamento. Geralmente o pobre tem muito filho
e, se tiver um chuveiro e duas lâmpadas, o consumo fica acima de
90kW. Quem recebe essa isenção de ICMS é quem tem imobiliária,
quem faz especulação imobiliária, tem muita casa para alugar ou tem
casa de campo para lazer. São essas as pessoas beneficiadas,
aquelas que vão às suas casas uma vez por semana, por mês ou a
cada seis meses. Essa é a realidade.

A mesma verba que tenho para gastar no meu mandato, V. Exa.
também tem. Tenho tudo documentado. A tarifa de energia residencial
em Minas Gerais é a mais cara do Brasil. V. Exa. disse que irá à
audiência pública falar de imposto. Quero esclarecer-lhe que
falaremos de imposto em outro momento. Aliás, o requerimento que V.
Exa. apresentou é em relação ao imposto. Aqui o ICMS é muito caro.

O Deputado Domingos Sávio - O Deputado Weliton Prado, na
reunião anterior, recebeu um pedido de aparte de um Deputado do
PSDB, meu colega - e já lhe pedi outras vezes -, e ele foi
sistematicamente até o último segundo, não concedendo o aparte.
Concedi-lhe aparte porque não consigo agir de maneira
antidemocrática, mas não posso aceitar demagogia para enganar o
pobre, demagogia para passar ilusão ao pobre. Vamos continuar
lutando para baixar a conta de energia elétrica, mas não farei disso
uma bandeira demagógica; não farei. Não farei isso em respeito a
todo o povo mineiro.

Não vou espalhar “outdoor” por todo o Estado de Minas Gerais para
que depois pensem que fui eu quem consegui baixar a conta de
energia elétrica, porque isso, na minha forma de fazer política, não é
correto para com o povo mineiro.

Todas as atitudes estão sendo tomadas, e é a Agência que decide
isso. Trata-se de uma Agência coordenada pelo Partido do Deputado
Weliton Prado, pelo PT, o qual ele, sistematicamente, deixa de fora do
debate, e agora me diz aqui que, na audiência, não poderá discutir o
imposto. Claro que discutirá o imposto, porque o imposto federal
impacta, pesa no preço da energia elétrica. Portanto é preciso que
não permitamos que esse tipo de assunto seja discutido com meias
verdades, que vire paixão e, muito menos, que o cidadão mineiro seja
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enganado com uma ilusão: “Olha, há alguém que me salvará e, daqui
a pouco, fará uma energia elétrica de graça”. Isso não é verdade, e a
redução pela qual todos estamos lutando acontecerá, sim, em razão
da eficiência da Cemig e das mudanças no contexto econômico
nacional. Agora, ela poderá ser maior se conseguirmos sensibilizar o
governo federal de ceder de sua voracidade por impostos. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo

Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, ilustre Deputado
Domingos Sávio, quanto à preocupação de V. Exa. em relação ao
brilhante trabalho parlamentar do Deputado Weliton Prado, que vem
ao encontro de informar a população e convidá-la para a audiência
pública da Aneel, talvez preocupação maior está tendo a própria
empresa Cemig, que, nos últimos dias, aumentou a sua propaganda
nos meios de comunicação deste Estado. Essa é talvez a maior
agência promotora de publicidade neste Estado. Seria interessante,
aliás, nobre Deputado Domingos Sávio, que a empresa Cemig nos
esclarecesse quanto gastou e vem gastando, só nos últimos 15 dias,
em relação a essa audiência pública.

Mas venho a esta tribuna para falar de um outro tema, nobre
Deputado Domingos Sávio, Deputados e público presente. Venho aqui
fazer um registro, um bom registro. Estive hoje na inauguração do 39º
Batalhão de Polícia Militar no Bairro Amazonas, no Bairro Industrial,
na cidade de Contagem. Trata-se de uma conquista importante, para
a nossa região, a construção desse 39º Batalhão da Polícia Militar.
Quero cumprimentar toda a Polícia Militar por meio do Ten.-Cel. Paulo
Márcio Diniz, que é o Comandante desse 39º Batalhão. Trata-se de
um espaço merecido para essa corporação, que, sem dúvida
nenhuma, ajudará a melhorar as condições de segurança pública no
Município.

Quero também fazer um registro, para constar aqui o mérito da
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Comissão de Segurança Pública da Câmara de Vereadores do
Município de Contagem. Ainda como Vereador, tive a oportunidade de
acompanhar de perto o papel decisivo dos Vereadores de Contagem,
da Comissão de Segurança Pública - dos Vereadores Joaquim da
Loja, Dimas Fonseca, Prof. Carlinhos, Pastor Ronaldo e Pastor Silva.
Há dois anos, esses Vereadores fizeram uma reunião com o
Secretário de Defesa Social. Àquela época, para fazerem a defesa do
Município de Contagem, que, aliás, estava sendo excluído no que se
refere à renovação das próprias viaturas policiais, eles foram até o
Secretário de Defesa Social para defender o Município de Contagem e
pleitear a construção do batalhão de polícia.

Contagem, uma cidade com mais de 700 mil habitantes, ainda era
uma das grandes cidades de Minas Gerais que tinham apenas um
batalhão de polícia, o 18º Batalhão. Agora, com muito custo,
conseguimos a construção desse 39º Batalhão. Esse é um fato
fundamental, é uma conquista, e não vou deixar de registrar. Mas
quero salientar dois aspectos importantes: o primeiro, mais imediato, é
que o batalhão, com a nossa concordância - isso foi discutido com a
comunidade -, foi construído numa área que ocupava uma parte do
Centro Social Urbano do Bairro Amazonas. Para a comunidade, o fato
de haver um batalhão lá é bom, mas não podemos descuidar do
restante do Centro Social Urbano, um espaço que tem um campo de
futebol, uma área esportiva. Precisamos cuidar melhor daquele
espaço porque é o espaço que mais garante a segurança pública do
nosso povo. É ali que nossas crianças e nossos jovens praticam a
atividade mais sublime, que é o esporte, o lazer, a confraternização. E
aquele espaço ainda continua abandonado, pouco cuidado, por falta
de recursos.

Então, fazemos um apelo ao governo do Estado para que cuide
melhor daquele espaço. Aliás, Sr. Presidente, no final do ano
passado, no processo das emendas parlamentares, tive a
preocupação e o cuidado de apresentar uma emenda para 2008 de
R$150.000,00 para a revitalização daquele espaço. A emenda foi
aprovada, publicada e já está disponível. Mas precisamos de mais,
precisamos investir mais e cuidar melhor daquele espaço, com a
iluminação do campo, a construção da arquibancada e a manutenção
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das dependências físicas.
Mas, sem dúvida nenhuma, não poderia deixar de registrar que a

inauguração do 39º Batalhão foi uma conquista fundamental para o
povo de Contagem, especialmente para os moradores do Bairro
Amazonas, do Bairro Industrial e região. E, ao discutir a inauguração
do 39º Batalhão, nobre Deputado Domingos Sávio, me vem uma
questão recorrente: a questão da segurança pública, especialmente o
sistema carcerário em Minas Gerais.

Ontem, V. Exa., após minha fala, chegou a discordar do meu
posicionamento quando vim a esta tribuna pedir a instalação de uma
CPI na Assembléia de Minas Gerais para discutir o sistema carcerário.
O argumento de V. Exa. sempre vai ao encontro do fato de que
estamos, hoje, batendo recorde de investimentos, que Minas nunca
investiu tanto em segurança pública em Minas Gerais. Não quero
entrar nessa polêmica, Deputado Domingos Sávio, de que Minas tem
aumentado investimento, e até acho que tem mesmo, mas essa é
uma obrigação do Estado, uma das poucas atribuições que compete
ao Estado de Minas Gerais. Tem que aumentar mesmo, o País vem
crescendo, o Estado de Minas Gerais vem crescendo, a arrecadação
do Estado vem crescendo, e é natural que se aumentem os
investimentos. Mas o fato principal, Deputado Domingos Sávio, que
me faz pedir e ter a convicção da necessidade da instalação de uma
CPI do sistema carcerário aqui em Minas Gerais não é meramente a
questão orçamentária, são os fatos. Os fatos nos autorizam e nos
levam à conclusão de que é necessária a instalação de uma CPI. Há
uma grande incoerência, há uma profunda contradição, porque,
mesmo aumentando os investimentos, há um sério problema no
sistema carcerário em Minas Gerais. Por que, Deputado Domingos
Sávio? Porque as pessoas estão morrendo dentro das nossas
Delegacias de Polícia, das nossas carceragens e dos nossos
presídios. Nos últimos quatro meses, com a morte de ontem, foram 34
mortos. Trinta e quatro presos, que têm a custódia do Estado, foram
massacrados dentro dos presídios em Minas Gerais. Sei, Deputado,
que esse é um debate difícil de ser feito, um debate que a população
tem dificuldade de entender por se tratar de defesa de bandido. A
questão aqui não é defesa de bandido, mas a defesa da sociedade. É
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um debate difícil de fazer porque preso não dá voto. Mas há um
problema: 23 pessoas foram mortas em Ponte Nova e posteriormente
8 pessoas foram queimadas vivas dentro da carceragem de Rio
Piracicaba.

Quando ouvíamos os depoimentos na CPI Carcerária federal,
ficávamos estarrecidos, nobres Deputados e senhores ouvintes. Oito
pessoas foram queimadas vivas dentro de uma carceragem. Essas
pessoas, segundo o laudo pericial, estavam embriagadas e sob efeito
de uso de drogas, o que nos faz pressupor que há álcool e drogas
dentro das nossas carceragens. Elas morreram asfixiadas, sem
nenhum socorro por parte do Carcereiro nem por parte da Polícia
Militar. Foram mortas na completa omissão do poder público estadual,
que tem a missão constitucional da custódia de presos. Então, há
problemas.

Ainda ontem, na Penitenciária Nélson Hungria, houve mais um
assassinato. Não há que se falar em rebelião numa penitenciária de
segurança máxima. O que falar, então, da jovem de 16 anos, em
Pedra Azul, que ficou grávida dentro da delegacia?

Há, então, um problema sério no sistema carcerário de Minas
Gerais. Não podemos esconder essa realidade.

O que me estranha, Deputado, é que a base do governo toda teve a
preocupação de acompanhar a visita da CPI federal. Estiveram lá os
Deputados Domingos Sávio, Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro
Silva, Zé Maia, Mauri Torres, que esteve, aliás, aqui no depoimento.
Além deles, estavam presentes o Deputado Durval Ângelo e este
Deputado.

Assim, há um problema candente. Não podemos deixar somente
para Brasília resolver. Acho que este é o momento mais oportuno para
Minas Gerais discutir essa questão. A competência principal sobre a
segurança pública é do Estado. Então, vamos instalar essa CPI,
verificar o que aconteceu em Ponte Nova, em Rio Piracicaba, o que
aconteceu ontem na Nélson Hungria, o acúmulo de tarefas em cima
dos Delegados de Polícia, que têm de cobrir grandes regiões do
Estado. Vamos investigar, também, a ausência de Agentes
Penitenciários e se está havendo omissão por parte do governo
federal.
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Agora, esse debate tem de ocorrer aqui no Plenário desta Casa. A
CPI Carcerária é o melhor momento para Minas Gerais colocar em
pratos limpos essa situação. Esse é o grande debate.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
cumprimento-o e faço esse aparte num tom propositivo. Destaco,
inicialmente, que, embora seja um tema que suscite muitas polêmicas
e algumas controvérsias, não há, para mim, dificuldade em participar
desse debate, uma vez que comungo com o sentimento de V. Exa.
Acredito que, primeiramente, temos de ter todos os investimentos
necessários em  segurança pública, embora tenhamos, de fato, os
maiores números -  e  V. Exa.  concorda com isso, pois é algo
concreto -, os maiores esforços de investimentos em segurança
pública feitos pelo atual governo em toda a história de Minas Gerais.
Isso não esgota o assunto. Temos ainda problemas.

Devemos trabalhar com várias premissas. Segurança pública tem
vários enfoques, na minha visão. O primeiro, que nunca pode ser
esquecido, é o preventivo, que envolve várias ações sociais,
educação, todo um trabalho de amparo ao marginalizado,
discriminado, em condições mais difíceis, a fim de se evitar o crime. O
segundo é o trabalho repressivo da polícia nas ruas, levando mais
segurança e inibindo a ação do criminoso. Essa é a segunda grande
vertente. Nesse trabalho repressivo, além da ação da polícia, é
necessário o sistema prisional. Não adianta reprimir, prender o
bandido e soltá-lo no dia seguinte, pois ele acaba acreditando na
absoluta impunidade.

O sistema prisional, portanto, ainda precisa de mais investimentos;
daí, a importância de um esforço conjunto dos governos federal e
estadual. Por que eu, particularmente, disse que não faz sentido,
diante de um governo que é o que mais investe em segurança pública,
que melhorou substancialmente esse setor, instalarmos uma CPI?
Tivemos, sim, tragédia em Ponte Nova, com indicativos de acidentes,
e houve, sim, falhas, que estão sendo detectadas, com punição para
os que tiverem qualquer forma de envolvimento.

Mas o que coloco para V. Exa., não como um desafio, mas por
considerá-lo um parceiro, é que estarei ao lado de V. Exa. para buscar
resposta a cada item que V. Exa. entender que justifique uma CPI,
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que justifique uma investigação de qualquer questão ligada à ação do
Estado em Minas Gerais.

Não há, em Minas Gerais, dificuldade por parte do governo do
Estado ou de quem quer que seja de responder com clareza cada
pergunta, cada questão. Não há dificuldade em enfrentar os
problemas. O governo de Minas não quis mascarar nada, tanto que
levou a CPI de Brasília ao pior lugar que temos em Minas, do ponto de
vista de estrutura, que é o 2º Distrito de Contagem, por ter a maior
superlotação. Eu e V. Exa. estivemos lá.

Somos parceiros para que tudo seja resolvido. Não há razão para
uma CPI. Outras CPIs no Brasil se fazem necessárias, como, por
exemplo, a do DNIT, porque há denúncias claras de
superfaturamento. Há roubo de dinheiro. Já vou concluir. O governo
federal faz de conta que nada existe, que não é com ele. Não
responde a nada.

O Deputado Carlin Moura - Estamos em Minas Gerais, Deputado.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Aqui em Minas não

temos esse tipo de problema. Temos, sim, de continuar na direção em
que estamos para enfrentarmos tudo juntos. PSDB, PT e PCdoB têm
de trabalhar junto, ao lado do Governador Aécio Neves.

O Deputado Carlin Moura - Estamos em Minas Gerais, e os fatos
ainda estão pouco esclarecidos. A CPI seria fundamental para
esclarecermos os fatos, colocando tudo em pratos limpos, sob pena
de a CPI federal ter de fazê-lo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, Deputado
Carlin Moura. Estou ao seu lado. No caso de qualquer dúvida,
buscaremos as informações e ajudaremos o Governador a superar
alguma dificuldade que exista.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Agradeço-lhe,
Deputado Carlin Moura, e aproveito para cumprimentar V. Exa. pela
lucidez de sempre. Queria apenas acrescentar algumas modestas
considerações à sua fala, com a conivência e compreensão de nossa
Presidência.

Deputado Carlin Moura, primeiramente acho que a população de
Minas, especialmente a de Belo Horizonte, teve oportunidade de, em
“avant-première”, assistir, por meio do orador que me antecedeu, um
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pouco desse convívio harmônico, dessa identidade programática, que
tem levado o Governador e o Prefeito a buscarem um candidato
comum à Prefeitura de Belo Horizonte. Vimos aqui como seria o
convívio administrativo de uma administração PT-PSDB. Vimos como
seria a harmonia e como essa parceria contribuiria para a celeridade
da solução dos problemas da nossa Capital.

A respeito da CPI, Deputado Carlin Moura, está decretado no
Estado que em Minas não há problema. Aqui não há problema porque
o “governo da mídia” tem de ser, até o final, peça publicitária de uma
campanha prematura, de uma campanha eleitoral feita
prematuramente com investimento abusivo em publicidade oficial,
tanto da administração direta como das empresas.

Por isso está decretado que em Minas Gerais não há problemas. A
atual administração, Deputado Carlin Moura, já é a administração - já
que gostamos de citar a história - que menos CPIs permitiu existirem.
Nunca houve, nem no regime militar, um período em que esta Casa
não fizesse uma CPI. A morte de pessoas queimadas, algumas
eletrocutadas, numa demonstração grotesca de choque de gestão, ou
mesmo menores se engravidando sob a guarda do Estado, não são
motivos para CPI porque está decretado que em Minas não há
problemas.

Deputado Carlin Moura, no passado não se podia fazer CPI sobre as
empresas do Sr. Marcos Valério. Hoje já se sabe que começou em
Minas Gerais, em suas empresas mineiras, a sua ação, para dizer o
mínimo, heterodoxa. Propusemos a realização de uma CPI para
análise dos contratos das empresas do Sr. Marcos Valério com os
órgãos públicos do Estado de Minas Gerais. Essa CPI também não
pôde ser realizada, Deputado Carlin Moura, assim como a CPI sobre o
não- investimento constitucional na saúde.

Não pode ser feita nenhuma CPI no Estado porque aqui está tudo
dominado. Fomos reduzidos a coadjuvantes de uma peça publicitária
na qual se transformou o Estado de Minas Gerais, como já disse, em
uma campanha prematura.

Cumprimento V. Exa., desejando ver sempre na sua figura, na sua
ação política, essa coragem e esse compromisso com o povo de
Minas Gerais. Parabéns.
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O Deputado Carlin Moura - Parabenizo o Deputado Sávio Souza
Cruz por suas palavras, que foram muito sábias.

Se esta Casa não possuir a prerrogativa de defender a
independência do Parlamento, não teremos nem sequer moral para
fazer cobranças ao Ministério Público. A CPI, nesta Casa,
representará uma prerrogativa para reforçarmos o Parlamento, e creio
que isso será o melhor para este Estado. A CPI é um instrumento
adequado para enfrentarmos esses fatos, e não atrapalhará em nada,
nobre Deputado Domingos Sávio. Vamos investigar, verificar onde
está o problema, esclarecer os fatos e apontar soluções, sob pena de
outros o fazerem por nós. Portanto, se não fizermos isso no Plenário
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Brasília o fará
por nós. É o que acontece com o Ministério Público, que às vezes
tenta fazer algo por nós, e com o STF, que tenta fazer pelos
parlamentares. Então, é uma prerrogativa do Parlamento.

Para concluir, Deputado Sávio Souza Cruz, ressalto que já falei
nesta Casa sobre a aliança PT-PSDB. Conforme pensamento
manifestado no interior de Minas, essa aliança, para mim, é muito
parecida com o cruzamento de jumento com vaca: não dá leite nem
puxa carroça. Ou seja, essa aliança não contribuirá com o povo de
Minas Gerais.

Vamos fazer a CPI nesta Casa, esclarecer as mortes e o mau
funcionamento do sistema penitenciário em Minas, que, mesmo com o
aumento de investimentos, não tem apresentado resultados. Nossos
jovens estão sendo massacrados nas delegacias, os Juízes, os
Promotores e os Agentes Penitenciários, ao exercerem suas
atividades, enfrentam dificuldades. Essa é, portanto, uma questão
primordial. Eis o apelo que faço: CPI já! Se Minas quer contribuir para
esse debate, tem de fazer uma CPI já. Não tenham medo. Temos de
instalar uma CPI para esclarecer e apontar soluções. Esse é o nosso
apelo. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
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a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.677/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões; informa, ainda,
que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto quatro
emendas da Deputada Elisa Costa, que receberam os nºs 3, 4, 8 e 9,
e três emendas do Deputado Almir Paraca, que receberam os nºs 5 a
7, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração
Pública para parecer.

- O teor das emendas é o seguinte:
EMENDA Nº 3

O art. 49 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 49 - Será concedido ao servidor público estadual que não goze

de passe livre em transporte coletivo auxílio-transporte por dia
efetivamente trabalhado, independentemente do local de sua lotação,
nas condições estabelecidas em decreto.

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O vale-transporte é um benefício concedido aos

servidores públicos estaduais pelo art. 52 da Lei nº 11.050, de
19/1/93.

Conforme legislação, hoje tem direito a receber o vale-transporte o
servidor público estadual, cuja jornada de trabalho igual ou superior a
6 horas e cuja remuneração total mensal, excluídas as parcelas
relativas aos adicionais por tempo de serviço e as relativas ao biênio a
que se refere a Lei nº 8.517, de 9/1/84, alterada pela Lei nº 9.831, de
4/7/89, seja igual ou inferior a três vezes o salário mínimo e que esteja
em exercício em Municípios identificados em regulamento, o que é
feito pelo § 3º do art. 2º do Decreto nº 44.471, de 27/2/2007.

“Art. 4º - Os Municípios a que se refere o inciso I do art. 2º deste
Decreto serão os que compõem a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e mais os de Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga,
Juiz de Fora, Montes Claros, Sete Lagoas, Teófilo Otôni, Uberaba e
Uberlândia.

Aí reside o problema que tem gerado constantes reclamações do
funcionalismo, devido ao seu caráter restrito e gerador de
desigualdades, agravado pela falta de clareza quanto ao critério
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utilizado para escolha dos Municípios que têm direito ao benefício, ou
mesmo pela ausência deste.

Por que estão contemplados todos os Municípios pertencentes à
Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - e o mesmo não
ocorre com a Região Metropolitana do Vale ao Aço? Esta exclusão faz
com que servidores lotados em Municípios com população inferior a
10 mil habitantes, mas que pertença a RMBH, tenha direito ao vale-
alimentação e ao vale-transporte, enquanto um servidor lotado em
Coronel Fabriciano, com população superior a 100 mil habitantes, que
também pertence a uma região metropolitana, não tenha direito ao
mesmo benefício, o que não se justifica.

O corte populacional também não está claro, pois inclui Município
como Teófilo Otôni com população de 128 mil habitantes e exclui
Poços de Caldas, com população de 151 mil habitantes.

Para além da pouca clareza, o critério de localização da prestação
do serviço não é o mais adequado para orientar a concessão de um
benefício que se caracteriza como uma complementação de renda,
considerada necessária pela lei para aqueles servidores com
remuneração inferior a três salários mínimos.

É importante lembrar que o então Secretário de Planejamento,
Antonio Augusto Anastasia, se comprometeu, em audiência pública
nesta Casa, a discutir a revisão desse critério reconhecidamente
injusto, logo após a aprovação das tabelas salariais, o que não
ocorreu.

Qual não foi a nossa surpresa quando verificamos a publicação, no
“Minas Gerais” de 28/2/2007, de novo decreto regulamentando o vale-
transporte com o mesmo vício das regulamentações anteriores,
restringindo a concessão desses benefícios aos servidores estaduais
lotados nas mesmas cidades, desconsiderando o compromisso
assumido pelo então Secretário de Planejamento e hoje Vice-
Governador de Estado, Antonio Augusto Anastasia, de revisão desse
critério injusto.

Novamente o governo legisla sobre o assunto, mantendo os
critérios, condições e Municípios beneficiados a serem definidos por
decreto, abrindo brecha para uma regulamentação nos moldes da
atual, que restringe um direito concedido por lei, de forma injusta e
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sem nenhum critério aceitável.
EMENDA Nº 4

Fica suprimido o § 1º do art. 20 do Substitutivo nº 1.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa

EMENDA Nº 5
O art. 27 do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 27 - Será destinado ao pagamento de Prêmio por Produtividade

montante de recursos correspondente a até 1% (um por cento) da
Receita Corrente Líquida, de que trata o inciso IV do art. 2º da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, prevista na Lei
Orçamentária Anual.

§ 1º - O percentual de que trata o ‘caput’ deste artigo deverá ser
previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º - Os recursos não utilizados para os efeitos do ‘caput’ serão
utilizados no reajuste dos valores de vencimento dos servidores.”.

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Almir Paraca

EMENDA Nº 6
O inciso II, do art. 10, do Substitutivo nº 1 passa a ter a seguinte

redação:
“Art. 10 - (...)
I - (...)
II - um representante dos servidores dos acordados, indicado nos

termos de decreto, devendo ser observada a seguinte ordem:
a) pela entidade sindical representativa dos servidores;
b) por assembléia dos servidores;
c) pelo dirigente do órgão ou entidade.”.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Almir Paraca

EMENDA Nº 7
Ficam suprimidos os incisos IV, V e VI do art. 20, do Substitutivo nº

1.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Almir Paraca
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EMENDA Nº 8
O inciso II do § 2º do art. 25 do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 25 - (...)
§ 1º - (...)
§ 2º - (...)
II - A maior remuneração existente no órgão a que pertence o

servidor.”.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa

EMENDA Nº 9
O art. 31 do Substitutivo nº 1, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 31 - O valor do Prêmio por Produtividade percebido pelo

servidor nos termos desta seção não poderá ser superior ao valor da
maior remuneração percebida no período de referência no órgão ou
entidade a que pertence o servidor, excluídos os eventuais e
atrasados.”.

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa

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

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/12/2007
Às 20h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho
Patrús Filho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
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recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.616/2007 (Deputado
Lafayette de Andrada); 1.745, 1.760 e 1.770/2007 (Deputada Gláucia
Brandão). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.616/2007 (relatora: Deputado
Lafayette de Andrada); 1.745, 1.760 e 1.770/2007 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Agostinho

Patrús Filho.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/2/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.925 e 1.935/2007 (Deputado Gilberto
Abramo); 1.931, 1.939 e 1.945/2007 (Deputado Sebastião Costa);
1.926, 1.937, 1.944 e 1.952/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.933,
1.936, 1.946, 1.948 e 1.965/2007( Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
1.929, 1.938, 1.947 e 1.950/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.927,
1.941, 1.962 e 1.963/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); e 1.932,
1.940 e 1.949/2007 (Deputado Neider Moreira) e 1.736/2007 (relator:
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Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 521/2007 na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição);
991/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio, em virtude de redistribuição); 1.686/2007 com a Emenda nº
1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de
redistribuição). O Projeto de Lei nº 1.378/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado
pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.706 e
1.736/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Hely Tarqüínio.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei
nº 1.776/2007 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de
redistribuição). É convertido em diligência à Secretaria de
Planejamento, ao Prefeito de Rio Espera e ao autor o Projeto de Lei nº
1.945/2007. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 1.406 e 1.932/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); 1.657 e 1.941/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); 1.711 este com a Emenda nº 1, 1.728
e 1.901/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.735, 1.818, 1.936
e 1.946/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro silva); 1.926 e
1.937/2007 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.929, 1.938 e
1.947/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade
e antijuridicidade do Projeto de Lei nº 1.924/2007 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
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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 1.925, 1.933, 1.935, 1.940 e 1.944/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -

Neider Moreira.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/2/2008
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre matérias constantes na pauta, a apreciar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
Ofícios nºs 4/2008, do Secretário Adjunto da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado no “Diário do
Legislativo” de 31/1/2008; e 27/2008, do Sr. Jales Marinho, Assessor-
Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, publicado no “Diário do Legislativo” de
9/2/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Resolução nºs 1.413 e
1.724/2007, (relator: Deputado Getúlio Neiva). 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
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vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi
(2) em que solicita seja realizada visita da Comissão ao Município de
Maria da Fé, neste Estado, com o objetivo de conhecer as plantações
de oliveira da Fazenda Experimental da Epamig; e em que solicita
seja realizada audiência pública no Município de Uberaba durante o
período de realização do II Congresso Internacional de Tecnologia da
Cadeia Produtiva da Cana-de-Açúcar, com o objetivo de buscar
soluções que visem minimizar prováveis impactos a serem gerados no
fututro, com a expansão da produção de etanol; e Vanderlei Jangrossi,
Padre João, Getúlio Neiva, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo em
que solicitam seja convidada a Sra. Elbe Brandão, Secretária de
Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, para comparecer
trimestralmente a esta Comissão com o objetivo de expor os planos e
ações desenvolvidos por essa Secretaria. 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.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Padre João.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/2/2008
Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e Doutor Rinaldo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.
Odilon Pereira de Andrade Neto, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Saúde; da Sra. Meryvone Mansur Bíscaro, Vereadora à Câmara
Municipal de Varginha, e do Sr. Carlos Sigueyuki Sediyama, Reitor da
Universidade Federal de Viçosa, todos publicados no “Diário do
Legisltivo” de 19/1/2008. O Presidente acusa o recebimento das
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seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 363/2007, em turno único (Deputado Hely
Tarquinio); 955/2007, no 1º turno (Deputado Ruy Muniz); 1.800/2007
em 1º turno e 1.873/2007, em turno único (Deputado Doutor Rinaldo);
1.866/2007, em turno único (Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.623/2007( relator: Deputado
Doutor Rinaldo); 1.789/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
1.846/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Carlos Pimenta).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.685; 1.676; 1.689; 1.714; 1.722; 1.723/2007;
1.754 e 1.755/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 19, terça-feira, às
10 horas, com a finalidade de debater medidas de controle da febre
amarela no Estado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarquínio - Doutor Rinaldo - Eros

Biondini.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 13/2/2008

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues interrompe a reunião. Reabertos os
trabalhos, registra-se a presença do Deputado Délio Malheiros. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
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“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício
dos Srs. Marcelo Armstrong da Silva, Diretor Regional do Sindpol da
Zona da Mata mineira, com sub-sede regional em Juiz de Fora,
(19/1/2008); Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de
Defesa Social (28/12/2007). 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 1.891/2007, que
recebeu parecer pela aprovação (relator: Deputado Délio Malheiros).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.703, 1.711, 1.712 e 1.756/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos
Pimenta, em que solicita seja realizada reunião para, em audiência
pública, debater segurança pública no Município de Montes Claros;
Sargento Rodrigues (4), em que solicita sejam realizadas visitas desta
Comissão às Cadeias Públicas das Comarcas de Frutal, Coronel
Fabriciano e Ubá para verificarem as condições das instalações,
lotação, equipamentos e a situação da população carcerária; e em
que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, debater
as condições de trabalho e reivindicações dos servidores
administrativos que compõem os quadros da defesa social; da
Deputada Elisa Costa, em que solicita seja realizada visita conjunta
desta Comissão com a de Direitos Humanos à Cadeia Pública de
Governador Valadares, para verificar as condições do local. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Delvito Alves.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/2/2008
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e Doutor Rinaldo , membros da
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supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Eros
Biondini. 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 debater medidas de controle da febre amarela no
Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Luiz Felipe de Almeida Caram Guimarães, Subsecretário de
Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado de Saúde; Gilvânia Westin
Cosemza, Assessora da Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal
de Saúde de Belo Horizonte; Helena Francisca Valadares Maciel,
Diretora do Hospital Infantil João Paulo II; Andréia Luchesi, médica
pediatra do Hospital Infantil João Paulo II; Tânia Maria Soares Arruda
Caldeira Brant, Coordenadora de Imunização da SES; Francisco L.
Lemos, Gerente de Vigilância Ambiental da SES; Denise Maciel
Dornas, Coordenadora da Coordenação Técnica de Imunização da
Secretaria Municipal de Saúde, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, como um dos autores do requerimento, faz suas
considerações iniciais e, logo após, concede a palavra ao Deputado
Eros Biondini, co-autor do requerimento que deu origem ao debate. A
seguir, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições com auxílio do “datashow”. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/2/2008
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Chico
Uejo, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
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Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar proposições constantes
na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
Ofício nº 28/2008, do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado no
“Diário do Legislativo” de 14/2/2008. 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. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.892/2007
(relator: Deputado Chico Uejo). Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.773, 1.774, 1777,
1778, 1782, 1783, 1.784 e 1.785/2008. 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 Dalmo Ribeiro Silva
em que solicita seja realizada reunião para se discutirem as ações e
providências relacionadas com o embargo da exportação de carne
pela União Européia; Padre João, Vanderlei Jangrossi e Antônio
Carlos Arantes em que solicitam seja realizada audiência pública da
Comissão para se discutir a qualidade da carne produzida em Minas
Gerais, tendo em vista as exportações e o abastecimento do mercado
interno; e Padre João (2) em que solicita seja realizada audiência
pública para se discutir o ICMS incidente sobre os produtos da
agricultura familiar passíveis de inclusão no Programa de Compra
Direta do governo federal; e em que solicita seja realizada visita
técnica da Comissão no Município de Araçuaí para participar do
lançamento do Programa Territórios da Cidadania, desenvolvido pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário. 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.
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Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos
Arantes - Getúlio Neiva.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo e João Leite, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil nos Municípios
de Mariana e Ouro Preto. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Marco Antônio Nicolato Medírcio,
Coordenador Parlamentar, representando o Sr. Ângelo Oswaldo de
Araújo Santos, Prefeito Municipal de Ouro Preto; Verador Wanderley
Rossi Kuruzu, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Ouro Preto, representando o Vereador Maurílio
Zacarias Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto; Cel.
PM Ricard Franco Gontijo, Comandante da 11ª Região da PMMG,
representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral
da PMMG; a Sra. Jacqueline de Oliveira Ferraz, Delegada de Polícia,
representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da
Polícia Civil; Ten.-Cel. PM Marco Antônio Janeiro, Comandante da 8ª
Companhia Independente da PMMG, de Ouro Preto; o Sr. Flávio
Tadeu Destro, Delegado da 28ª Delegacia Seccional de Polícia Civil
de Ouro Preto; os Cabos PM Cláudio de Araújo e José Carlos Ribeiro,
do 3º Pelotão PM de Mariana; o Subtenente PM Luiz Gonzaga
Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros
Militares de Minas Gerais - Aspra -; Antônio Marcos Pereira,
Presidente do Sindpol; Leonardo Barbosa e Sílvio Mapa, Vereadores
da Câmara Municipal de Ouro Preto; e Ricardo Gonçalves de Matos,
agente turístico em Ouro Preto, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
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considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite - Almir Paraca.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
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 da
Sra. Patrícia Aparecida Borges, publicada no “Diário do Legislativo”,
em 14/2/2008. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.751, 1.759 a
1.764, 1.771 e 1.787/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Ademir Lucas -

Chico Uejo - Inácio Franco - Domingos Sávio - Ivair Nogueira.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
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Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Ademir Lucas (substituindo este ao Deputado Zezé Perrella , por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições
da Comisssão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 1.801/2008. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Ademir Lucas.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Magalhães, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta, e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da
Cemig, publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2008. 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
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Requerimentos nºs 1.765, 1.766, 1.768, 1.803, 1.804, 1.805, 1.806,
1.807, 1.808, 1.809, 1.810, 1.811, 1.812, 1.813, 1.814, 1.815, 1.816 e
1.817/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é rejeitado requerimento do
Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião para se
debaterem, em audiência pública, a remoção do lixo recolhido em
Belo Horizonte para a cidade de Esmeraldas, a coleta de esgoto de
Nova Contagem, e a construção de um presídio estadual naquele
Município. 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.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 16/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº 16/2007
obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em
“shopping centers” e outros estabelecimentos que especifica no
Estado de Minas Gerais.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira, e à
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, conforme requerimento.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou. A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
deixou de opinar sobre a proposição, em virtude da perda de prazo.

Por decisão da Mesa da Assembléia, foi anexada à proposição o
Projeto de Lei nº 1.020/2007, de autoria do Deputado André Quintão,
que institui a Coleta Seletiva de Lixo nas Secretarias e nos órgãos da
estrutura do Estado.
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A requerimento, a matéria vem, agora, a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela estabelece a obrigatoriedade da coleta seletiva de

lixo para “shopping centers” com número superior a 50
estabelecimentos comerciais, bem como para empresas de grande
porte, condomínios industriais, residenciais e repartições públicas, nos
termos de regulamento, e prevê a pena de multa de 1.500 Ufemgs
(Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) caso o que determina
não seja cumprido. A despeito de tramitar nesta Comissão o Projeto
de Lei nº 1.269/2007, que institui a Política Estadual de Resíduos
Sólidos, entendemos que a proposição ora em exame encerra um
tema específico afeto à Lei nº 13.766, oriundo de projeto de iniciativa
do Deputado Sávio Souza Cruz, editada em novembro de 2000, que
visa a apoiar os Municípios na implantação da coleta seletiva.

Entre outras medidas, essa lei incumbe ao Conselho Estadual de
Política Ambiental - Copam - baixar normas e estabelecer
procedimentos para o recolhimento, reaproveitamento, disposição
final, reciclagem e outras formas de processamento de lâmpadas
fluorescentes, pilhas e baterias usadas. Aos fabricantes desses itens
foi atribuída a responsabilidade de adotarem, diretamente ou por meio
de terceiros, procedimentos de reutilização, reciclagem e tratamento
ou disposição final ambientalmente adequada.

Por iniciativa parlamentar, a norma acima referida recebeu a adição
de novos dispositivos, como, por exemplo, os comandos introduzidos
pela Lei nº 16.689, de janeiro de 2007, que determinam aos órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta do Estado instituir
coleta seletiva de lixo na hipótese de inexistência de legislação
municipal pertinente. Essas atividades de coleta de resíduos
recicláveis, tais como papel, papelão, plástico, metal e vidro, integram
iniciativas para a educação ambiental. Diga-se de passagem que tais
disposições respondem perfeitamente aos objetivos do Projeto de Lei
nº 1.020/2007, anexado à proposição ora em exame.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar do
Projeto de Lei nº 16/2007, expressou a opinião de que ele “se afina
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com o texto constitucional, pois promove o engajamento social dos
estabelecimentos comerciais aos quais a proposição se destina,
como, de resto, favorece a difusão de uma maior conscientização
acerca da questão ambiental por parte das pessoas que freqüentam
tais estabelecimentos. Desse modo, tanto os empreendedores
privados quanto o seu público-alvo, parcelas significativas da
coletividade, ver-se-iam engajados em defesa da causa ambiental.”

Na opinião dessa Comissão, a matéria não trata da destinação final
do lixo, nem de limpeza urbana, pois, se o fizesse, estaria adentrando
domínio normativo exclusivo do Município, violando, assim, o princípio
da autonomia. Reconheceu, no entanto, que há inegável conexão
entre o tema da coleta seletiva e as questões atinentes aos serviços
de limpeza urbana. Mas, conforme aduziu, ao ser instituída a medida
legislativa preconizada na proposição, seu campo de incidência se
estenderia por todos os Municípios mineiros, alcançando, inclusive,
aqueles em que não se faz coleta seletiva de lixo. Nessa hipótese,
estaria configurada uma situação totalmente desarrazoada, pois
mesmo que as empresas, os condomínios residenciais ou industriais
promovessem a coleta seletiva, o esforço seria em vão, uma vez que
o lixo coletado de modo seletivo seria misturado indiscriminadamente
com todo o lixo produzido no Município, pelo fato de o poder público
não proceder a uma coleta seletiva de lixo.

Por meio do Substitutivo nº 1, procurou-se contornar tal objeção, de
tal forma que a exigência da coleta seletiva de lixo nesse âmbito
particular fique restrita aos Municípios que tenham incluído a coleta
seletiva em seu sistema de gestão dos resíduos urbanos, o que, na
verdade, já é uma tendência, em razão dos benefícios fiscais
instituídos pelo Estado como mecanismo indutor desse procedimento
por parte dos Municípios. Esse é o caso, por exemplo, da Lei Robin
Hood, que instituiu o ICMS Ecológico como incentivo para as
iniciativas municipais no campo do saneamento básico e da proteção
ambiental.

Outro reparo que se impôs ao projeto consiste exatamente em
acatar sua proposta por meio de alteração à referida Lei nº 13.766, de
modo que não se edite outra norma autônoma, versando sobre tema
atinente à política estadual de coleta seletiva. Foi introduzido,
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também, dispositivo que estabeleceu um prazo razoável para que os
destinatários da norma possam adotar as providências necessárias ao
seu atendimento. A multa prevista aos infratores foi preservada.

A nosso ver, as modificações introduzidas pelo Substitutivo nº 1
atendem os objetivos pretendidos pelo autor da proposição, pois, além
de conservar a autonomia da norma estadual em vigor, enriquece-a
com diretrizes que visam ao reaproveitamento de materiais cujo
descarte causaria uma enorme pressão sobre o meio ambiente.

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

16/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar, relator - Almir Paraca -

Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.512/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Arlen Santiago,
“disciplina o comércio de artigos de conveniência em farmácias e
drogarias, no âmbito do Estado de Minas Gerais, de modo a
proporcionar segurança e higiene ao consumidor”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/8/2007, foi o projeto
inicialmente distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.
102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende instituir mecanismos que têm como

objetivo proporcionar mais proteção à saúde e à segurança do
consumidor quando da aquisição de produtos nas chamadas lojas de
conveniência.

Segundo os termos do projeto, a venda de pilhas, leite em pó, colas,
água mineral, entre outros produtos, nos referidos estabelecimentos
deverá assegurar ao consumidor a recepção do produto
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convenientemente embalado, de modo a evitar qualquer
contaminação, o que, em última análise, é medida compatível com os
princípios norteadores da atividade de consumo.

Ressalte-se, também, que o projeto inviabiliza a venda de bebidas
alcoólicas nos estabelecimentos dessa natureza, o que se mostra
salutar, pois essas têm sido consideradas nocivas à saúde de seus
usuários e causadoras de danos diretos e indiretos. Observe-se, a
título de exemplo, que medida provisória recentemente editada pelo
Presidente da República proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos
estabelecimentos localizados às margens das rodovias federais,
exatamente com o propósito de evitar os acidentes - muitas vezes
graves - provocados por motoristas alcoolizados.

Verificamos, por outro lado, a necessidade de inserir, no projeto,
norma sancionadora, segundo os preceitos da técnica legislativa.
Essa é a razão de formularmos, na conclusão deste parecer, a
Emenda nº 1, que remete ao Código de Proteção e Defesa do
Consumidor os casos de inobservância da lei, sendo certo que aquele
diploma preconiza a possibilidade da aplicação de pesadas multas e,
nos casos extremos, até mesmo, a cessação da atividade comercial.

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

1.512/2007 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.”.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
Carlos Pimenta, Presidente e relator - Walter Tosta - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.643/2007
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gilberto Abramo,

proíbe que as empresas que exploram locação imobiliária cobrem
taxas por informações cadastrais do consumidor.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/10/2007, foi a matéria
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distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para análise dos aspectos
relativos ao seu mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, do Regimento interno.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende corrigir uma grave distorção

existente no mercado de locação imobiliária, uma vez que os
consumidores, regularmente, são obrigados a arcar com os custos
relativos à aferição da idoneidade do pretendente ao inquilinato,
quando essas despesas, por força de lei, devem ser imputadas ao
proprietário do imóvel.

O autor do projeto formulou a proposta com o objetivo de inviabilizar
a cobrança desses custos do consumidor, estipulando como
penalidade a obrigação de ser devolvido em dobro o valor, para o
caso de descumprimento da norma.

Ocorre que a Lei nº 8.245, de 18/10/91, que dispõe sobre as
locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes,
imputa ao proprietário do imóvel a responsabilidade pelo pagamento
de toda e qualquer despesa com intermediação e com a aferição da
idoneidade do inquilino e de seus fiadores, conforme ficou claro no
parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça.

Verifica-se que os problemas que ocorrem de forma recorrente no
mercado provêm da falta de conhecimento do possível inquilino sobre
as responsabilidades do locador, as quais se encontram delineadas
no art. 22 da referida norma jurídica.

Foi oportuna a iniciativa do relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça, ao formular o Substitutivo nº 1, com o propósito
de assegurar a informação clara e objetiva ao consumidor, mediante a
afixação de cartaz nas dependências das empresas imobiliárias,
enumerando discriminadamente e de forma ostensiva as
responsabilidades do proprietário do imóvel quando da estipulação de
uma relação locatícia, entre elas o pagamento da despesa de que
trata o projeto.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.643/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
Carlos Pimenta, Presidente - Chico Uejo, relator - Walter Tosta.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/2/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.

Nicolau Deodato Ribeiro, ocorrido em 23/2/2008, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do ex-
Deputado Agostinho Patrús, ocorrido em 24/2/2008, em São Paulo. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a estudante mineira Luísa Lima Castro pelo

1º lugar no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem - de 2007
(Requerimento nº 1.673/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com os familiares da Profa. Lucília Coelho do
Amaral pela passagem de seu centenário de nascimento
(Requerimento nº 1.678/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade do Município de Perdigão
pelo transcurso do 54º aniversário de sua emancipação
(Requerimento nº 1.702/2007, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Sr. Luís Flávio Sapori pelo lançamento do
livro “Segurança Pública no Brasil: desafios e perspectivas”
(Requerimento nº 1.703/2007, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
Minas Gerais, pela passagem dos seus 75 anos (Requerimento nº
1.705/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Escola Estadual Dom Benevides, de
Mariana, pelo 1º lugar no Programa de Avaliação da Alfabetização do
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Governo de Minas Gerais - Proalfa - em 2007 (Requerimento nº
1.706/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Araxá pela eleição
do Complexo do Barreiro, nesse Município, como uma das "Sete
Maravilhas de Minas" (Requerimento nº 1.707/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro);

de aplauso à “Revista Encontro” pela realização da eleição "Sete
Maravilhas de Minas" (Requerimento nº 1.708/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro);

de congratulações com o Sr. Sérgio Luiz Milagre, Delegado
Seccional da 37ª Delegacia Seccional da Polícia Civil de Ouro Branco,
por sua promoção à classe final da carreira como Delegado-Geral da
Polícia Civil (Requerimento nº 1.711/2007, do Deputado Padre João);

de congratulações com o Ipatinga Futebol Clube por seus 10 anos
de fundação (Requerimento nº 1.742/2008, do Deputado Adalclever
Lopes);

de congratulações com a Escola Estadual Professor Salatiel de
Almeida, de Muzambinho, pelo brilhante desempenho de seus alunos
no último Exame Nacional do Ensino Médio -Enem (Requerimento nº
1.745/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz);

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) (Requerimento nº 1.746/2008, do Deputado Sávio Souza
Cruz);

de congratulações com o Vasco da Gama Futebol Clube, de
Esmeraldas, pela conquista da 47ª Copa Itatiaia de Futebol Amador
(Requerimento nº 1.747/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com o Padre Danilo Mamede de Campos
Rodrigues pelos 35 anos de vida religiosa (Requerimento nº
1.748/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com a Toyota do Brasil pelos 50 anos de
atividades no País (Requerimento nº 1.750/2008, do Deputado Jayro
Lessa).

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-
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Governador Leonel de Moura Brizola (Requerimento nº 1.751/2008, do
Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com a Diretoria dos Diários Associados pela
comemoração dos 80 anos do jornal "Estado de Minas"
(Requerimento nº 1.758/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Jarbas de Carvalho Ladeira Filho por
sua eleição como 3º Vice-Presidente do TJMG (Requerimento nº
1.759/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, por
sua eleição como 1º Vice-Presidente do TJMG (Requerimento nº
1.760/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Reynaldo Ximenes Carneiro por sua
eleição como 2º Vice-Presidente do TJMG (Requerimento nº
1.761/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Joaquim Herculano Rodrigues por sua
posse como Presidente do TRE-MG (Requerimento nº 1.762/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o sr. José Tarcízio de Almeida Melo por sua
posse como Vice-Presidente do TRE-MG (Requerimento nº
1.763/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Mauro Flávio Ferreira Brandão por sua
posse como o primeiro Ouvidor do Ministério Público do Estado
(Requerimento nº 1.764/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de São João da
Mata por seu 45º aniversário de emancipação (Requerimento nº
1.765/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Senador
José Bento por seu 45º aniversário de emancipação (Requerimento nº
1.766/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Carlos Macedo de Oliveira, Diretor-
Presidente do jornal “Hoje em Dia”, pelos 20 anos de sua fundação
(Requerimento nº 1.767/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a comunidade do Município de Três Marias
por seu 45º aniversário de emancipação (Requerimento nº
1.768/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à TV Globo Minas pelo transcurso do 40 aniversário de
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sua fundação (Requerimento nº 1.769/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao Projeto Manuelzão por seus 11 anos de atuação
(Requerimento nº 1.770/2008, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual José Bonifácio
de Andrada, ocorrido em 16/1/2008 (Requerimento nº 1.771/2008, do
Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Associação Comercial de Governador
Valadares pela posse de sua nova diretoria para o biênio 2008-2010
(Requerimento nº 1.801/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Diretoria dos Diários Associados pelos
excelentes serviços prestados pelo jornal “Estado de Minas” ao povo
mineiro (Requerimento nº 1.802/2008, do Deputado Chico Uejo).

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
pela 4ª colocação alcançada pelo Município no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS -,  elaborado pela
Confederação  Nacional dos Municípios - CNM (Requerimento nº
1.803/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha
pela 10ª colocação alcançada pelo Município no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de  Gestão - IRFS -,  elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM (Requerimento nº
1.804/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Paiva pela 11ª
colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice Social, no
Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão -
IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM
(Requerimento nº 1.805/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do
Monte pela 24ª colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice
de Gestão, no Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de
Gestão - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos
Municípios - CNM (Requerimento nº 1.806/2008, do Deputado Dinis
Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Ibirité pela 3ª
colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice de Gestão, no
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Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão -
IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM
(Requerimento nº 1.807/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves pela 9ª colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice
de Gestão, no Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de
Gestão - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos
Municípios - CNM (Requerimento nº 1.808/2008, do Deputado Dinis
Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Monte Santo de
Minas pela 22ª colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice
de Gestão, no Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de
Gestão - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos
Municípios - CNM (Requerimento nº 1.809/2008, do Deputado Dinis
Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Muzambinho pela
20ª colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice Fiscal, no
Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão -
IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM
(Requerimento nº 1.810/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Congonhal pela
11ª colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice de Gestão,
no Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão -
IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM
(Requerimento nº 1.811/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Carrancas pela 17ª
colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice de Gestão, no
Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão -
IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM
(Requerimento nº 1.812/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Coimbra pela 9ª
colocação alcançada pelo Município no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS -, elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM (Requerimento nº
1.813/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Alterosa pela 8ª
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colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice de Gestão, no
Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão -
IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM
(Requerimento nº 1.814/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Sebastião do
Oeste pela 14ª colocação alcançada pelo Município no Índice
Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS -,
elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM
(Requerimento nº 1.815/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Tocos do Moji pela
classificação do Município entre os 30 melhores no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS -, elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM (Requerimento nº
1.816/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Simão Pereira pela
28ª colocação alcançada pelo Município, no quesito Índice Social, no
Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão -
IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM
(Requerimento nº 1.817/2008, do Deputado Dinis Pinheiro).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2008

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2008
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 Fábio Avelar - Entrega de título -
Palavras do Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes - Apresentação
musical - Palavras do Secretário Danilo de Castro - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Ademir Lucas - Arlen Santiago

- Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Fábio Avelar - Gil Pereira - Irani
Barbosa - Maria Lúcia Mendonça - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,

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

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

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; Márcio Augusto Vasconcelos
Nunes, Diretor-Presidente da Copasa; Desembargador Rogério
Medeiros Garcia de Lima, representando o Presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador Orlando Adão de Carvalho; Deputado
Federal Antônio Roberto; Robson Braga de Andrade, Presidente do
Sistema Fiemg; e Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
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O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.
Herculano Anghinetti, Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Marcos
Antônio Teixeira, Ricardo Augusto Simões Campos, Gelton Palmieri
Abud, Juarez Amorim, membros da diretoria da Copasa; Márcio Luiz
Murta Kangussu, ex-Deputado desta Casa; Aluísio Pimenta, professor
e ex-Ministro da Cultura; da Exma. Sra. Maria Coeli Simões Pires,
Secretária Adjunta de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
representando neste ato o Secretário dessa Secretaria, Deputado
Dilzon Melo; dos Exmos. Srs. Raphael Andrade, Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Econômico; Ricardo Castilho de Souza,
Coordenador Regional de Relações Institucionais da Companhia Vale
do Rio Doce, hoje Vale; Joel Gomes Moreira Filho, Diretor-Presidente
do Instituto Nacional de Defesa do Contribuinte e do Cidadão - INDC -;
Kemil Kumaira, Secretário de Relações Institucionais da Copasa e ex-
Deputado e ex-Presidente desta Assembléia; da Exma. Sra. Celeste
Leite Fróes, representando o Magnífico Reitor Paulo César Almeida,
da Unimontes; e dos Exmos. Srs. Eujácio Antônio Silva, Diretor do
jornal “Edição do Brasil”; Paulo César de Oliveira, Diretor-Presidente
da revista “Encontro”; Paulino Cícero, ex-Ministro; Getúlio Gontijo de
Amorim, assessor parlamentar do IEF, representando o Diretor-Geral
dessa instituição, Humberto Candeias Cavalcanti; Mílton Lucca de
Paula, Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão; e
Diego Leonardo de Andrade Carvalho, também membro da diretoria
da Copasa.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Márcio Augusto

Vasconcelos Nunes do Título de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais, concedido pelo Governador do Estado por meio do
decreto publicado em 15/6/2006, a requerimento dos Deputados Fábio
Avelar e Alberto Pinto Coelho.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Neste instante ouviremos o Hino Nacional, que será

executado pelo Coral da Copasa sob a regência de Eliane Faggioli.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Boa-noite a todos. Inicialmente, quero cumprimentar os Exmos. Srs.
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Deputado Alberto Pinto Coelho, meu querido amigo, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e co-autor do
requerimento em que se solicitou a concessão do título ao
homenageado; Danilo de Casto, Secretário de Estado do Governo de
Minas Gerais, representando o Governador Aécio Neves; Márcio
Augusto Vasconcelos Nunes, nosso querido amigo, Diretor-Presidente
da Copasa; Desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima,
representando o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador
Orlando Adão de Carvalho; Deputado Federal Antônio Roberto;
Robson Braga de Andrade, Presidente da Fiemg; Drs. Ricardo
Augusto, Carlos Gonçalves, Juarez Amorim e Márcio Kangussu,
querido amigo e ex-Deputado desta Casa; e Kemil Kumaira, nosso ex-
Presidente.

Na pessoa dos nossos amigos Paulo César de Oliveira e Eujácio,
cumprimento a imprensa presente. Cumprimento também os
Deputados Arlen Santiago, Ademir Lucas, Rêmolo Aloise, Irani
Barbosa, Maria Lúcia Mendonça e Gil Pereira; e todos os
companheiros, colegas e amigos da Copasa. É com satisfação que
cumprimentamos o nosso querido Coral da Copasa, que há tantos
anos encanta a todos, e todas as pessoas que hoje estão para, juntos,
compartilharmos a grande alegria de prestar esta justa homenagem
ao nosso querido Presidente da Copasa, Dr. Márcio.
Cumprimentamos ainda os nossos telespectadores da TV Assembléia,
hoje presente em muitos Municípios do Estado de Minas Gerais.

Inicialmente, gostaria de registrar a satisfação com que apresentei,
juntamente com o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, o requerimento, devidamente apoiado pelos colegas
Deputados e logo aprovado pelo Governador Aécio Neves, dando
origem a esta cerimônia de entrega do Título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Presidente da nossa querida Copasa, Eng.
Márcio Augusto Vasconcelos Nunes.

Para mim, um copasiano de carreira e de coração, é motivo de
realização e de orgulho compartilhar dos eventos que confirmam a
posição de singular destaque alcançada por essa grande empresa em
Minas Gerais e no Brasil, bem como exaltar o trabalho daqueles que a
têm construído e levado a tão alto patamar. Faço sempre questão de
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dizer que dediquei 25 anos de minha vida profissional à Copasa, como
seu funcionário e Diretor. Vi a empresa nascer e crescer até tornar-se
essa instituição que hoje é orgulho de todos nós.

Criada no início da década de 70, época em que ainda era grande o
déficit de saneamento no Estado, a Copasa rapidamente fez chegar
os benefícios dos seus serviços a centenas de Municípios mineiros,
eliminando as chamadas doenças de veiculação hídrica, elevando o
nível de qualidade de vida das populações e assegurando condições
para o desenvolvimento socioeconômico. Tudo isso graças ao
trabalho, esforço e competência do seu dedicado corpo técnico aliado
a sucessivas administrações comprometidas com os altos objetivos da
organização, que tornaram a Copasa um modelo de empresa de
saneamento em nível nacional e internacional.

Hoje todos reconhecem a importância da Copasa para o nosso
Estado e, mais do que isso, a sua legitimidade e competência.
Conforme afirmei anteriormente, este é o resultado do trabalho de
seus administradores e colaboradores, entre eles, o Dr. Márcio Nunes,
importante membro da competente equipe do Governador Aécio
Neves. O Dr. Márcio Nunes é, nesta data, merecidamente
homenageado com o Título de Cidadania Honorária de Minas Gerais,
como resultado de um trabalho em favor da população mineira, cujo
alcance social e econômico se fará sentir ao longo do tempo.

Para que todos tenham noção da trajetória profissional do Dr. Márcio
Nunes, informo que ele, embora de atuação relativamente recente no
setor de saneamento, além de Presidente da Copasa, é Vice-
Presidente do Conselho de Administração da empresa desde 2005.
Tem formação em engenharia civil pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Foi empregado da Eletrobrás por 28 anos
e ocupou, entre outros cargos, os seguintes: Diretor Financeiro de
Furnas Centrais Elétricas, Assessor do Ministro de Estado de Minas e
Energia - de 1979 a 1984 e de 1999 a 2001 -, Presidente da
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro e Secretário-
Geral da Organização Latino-Americana de Energia, sediada em
Quito, no Equador. Além dessas atividades profissionais, Márcio
Nunes atuou no Conselho Nacional de Política Energética,
coordenando o comitê técnico responsável pela elaboração da Matriz
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Energética Brasileira na Organização das Nações Unidas, como Vice-
Presidente do Grupo Intergovernamental Ad Hoc de Especialistas em
Energia e Desenvolvimento Sustentável no Mercosul, como
Coordenador Nacional do Grupo Ad Hoc de Concessões. Foi ainda
membro do Conselho Fiscal de Furnas Centrais Elétricas, do
Conselho de Administração da Companhia de Eletricidade do Rio de
Janeiro, do Conselho de Administração da Companhia Distribuidora
de Gás do Rio de Janeiro e do Conselho de Valorização de Parques
do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, órgão que deu
origem ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.

Márcio Nunes é autor de vários artigos e trabalhos publicados, tendo
participado, como conferencista convidado no Brasil e no exterior, em
mais de 150 eventos organizados pelo Congresso Nacional,
universidades, fundações, associações de classe, associações
empresariais e governos estrangeiros.

Dentre as honrarias que recebeu, destacam-se a Ordem do Rio
Branco, Mérito Legislativo do Estado de Minas Gerais; Cidadão
Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, Cidadão do Estado do Rio
de Janeiro, Cidadão Benemérito de Montes Claros e Cidadão
Honorário de Conceição do Mato Dentro.

É sob a firme direção desse novo cidadão honorário de Minas
Gerais que está entregue a nossa Copasa, uma empresa que, além
do muito que já vem realizando na área de saneamento em todo o
Estado, ainda investirá, durante o governo Aécio Neves, cerca de
R$3.000.000.000,00 em nossos Municípios, sendo
R$1.200.000.000,00 em água e R$1.800.000.000,00 em esgotamento
sanitário, inclusive no tratamento de efluentes.

Todo esse volume de obras, decorrente dos grandes investimentos
que vem realizando, efetiva-se junto à atenção que a empresa vem
dedicando ao aprimoramento da prestação dos seus serviços. Isso
tem assegurado à Copasa a conquista de expressiva premiação pela
qualidade de suas ações operacionais, administrativas, comerciais e
de atendimento em geral aos seus milhões de clientes.

Assim é que a empresa, em sucessivos anos, tem obtido grande
premiação no chamado Prêmio Nacional de Qualidade em
Saneamento - PNQS -, criado pela Associação Brasileira de Gerência
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Sanitária, em 1997, com o objetivo de premiar as melhores empresas
de saneamento, agregando valor, estimulando ações para a melhoria
dos processos operacionais e gerenciais das empresas e promover a
excelência dos serviços prestados. É também importante a conquista
pela Copasa do Prêmio Ser Humano-2007, Gestão de Pessoas,
realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas
Gerais. Ainda de destaque foi a escolha da Copasa, pela terceira vez
consecutiva, como a melhor empresa do setor de serviços públicos,
premiação concedida pela “IstoÉ Dinheiro”, levando-se em conta o
balanço financeiro da organização, aspectos de responsabilidade
social, meio ambiente, inovações tecnológicas, administração
financeira, governança corporativa e recursos humanos.

Essa é a Copasa de hoje, confiada à direção do nosso Cidadão
Honorário Mineiro, Márcio Nunes. A ele, os nossos parabéns, a
manifestação da nossa confiança, amizade e apreço. Muito obrigado.

Entrega de Título
O locutor - Neste momento o Presidente da Assembléia Legislativa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do Título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Márcio Augusto
Vasconcelos Nunes, passando-lhe às mãos o diploma. Anunciamos a
entrada do Dragão da Inconfidência, militar Cb. Medeiros, portando o
diploma, que contém os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do
Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado de Minas Gerais,
nos termos do Decreto publicado no dia 15 de junho de 2006 e a
requerimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
concede ao engenheiro Márcio Augusto Vasconcelos Nunes o Título
de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais por sua relevante
contribuição para o engrandecimento da terra mineira”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Fábio Avelar, co-autor do
requerimento, que acompanhe a Presidência nesse ato.

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu estimado
amigo e anfitrião desta solenidade; Danilo de Castro, Secretário de
Estado, meu particular amigo e figura emblemática da política mineira
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que me integrou nessa generosa atmosfera que se respira em Minas
Gerais, na pessoa de quem saúdo todos os colegas de governo;
Deputado Fábio Avelar, na pessoa de quem saúdo todos os
parlamentares presentes; Deputado Federal Antônio Roberto;
Desembargador Rogério Medeiros de Lima; Robson Andrade; colegas
da Copasa; senhoras e senhores, quando vim trabalhar na Copasa,
defrontei-me com o desafio de promover e consolidar o choque de
gestão idealizado pelo Governador Aécio Neves e ampliar o número
de mineiros com acesso ao serviço de saneamento básico. Hoje tenho
diante de mim os muitos amigos que fiz desde então, sem os quais
não teria sido possível transformar a Copasa na melhor e mais
premiada empresa de saneamento do Brasil, não apenas na minha
opinião mas de acordo com as revistas “IstoÉ Dinheiro” e “Conjuntura
Econômica”, o jornal “Gazeta Mercantil” e outras importantes
instituições e publicações.

Sei que o título que recebo nesta noite é muito mais uma
homenagem aos empregados da Copasa e fruto da generosidade dos
amigos que fiz nesta Casa Legislativa, em particular dos Deputados
Alberto Pinto Coelho e Fábio Avelar, do que mérito pessoal. Para
retribuir a gentileza deste ato, assumo o compromisso de trabalhar
ainda mais. Estar entre amigos é causa de felicidade; ser Cidadão
Honorário de Minas Gerais é motivo de orgulho. Privilégio ainda maior
é receber tal honraria neste momento histórico em que o Brasil
reconhece e enaltece as ações do Governador Aécio Neves, cuja face
mais visível tem sido a modernização da administração pública, o
acelerado crescimento econômico do Estado e a melhoria da
qualidade de vida dos mineiros.

Todos somos testemunhas de que novos e melhores tempos estão
sendo construídos a cada instante em Minas Gerais. No caso
específico da Copasa, nessa administração já foram investidos cerca
de R$3.000.000.000,00 em saneamento, e estamos estruturados para
investir outros R$3.000.000.000,00 até 2010. Entre os mais de 12
milhões de mineiros que recebem os serviços da Copasa, cerca de 2
milhões passaram a receber água potável e esgotamento sanitário
nesta administração. Para incorporar esses novos consumidores, foi
necessário construir mais de 5.000km de redes, uma extensão
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correspondente a mais de 12 viagens entre Belo Horizonte e Montes
Claros. Os resultados obtidos pela Copasa só foram possíveis graças
à orientação do Governador Aécio Neves e ao permanente apoio do
nosso Vice-Governador Prof. Antônio Augusto Anastasia, referência
nacional de administrador público capaz e eficiente.

É importante reconhecer que a nossa tarefa foi facilitada pelo
período privilegiado que vivemos em nosso Estado, fruto da forte
liderança política e da visão de estadista do Governador Aécio Neves,
que conseguiu fazer com que a voz e a vontade de Minas seja ouvida
e respeitada em todo o Brasil. Ao longo dos últimos anos, suas idéias
e realizações tornaram-no uma referência na vida pública nacional, e,
devido a sua carismática liderança e capacidade de aglutinação, ele é
a única esperança que temos para transformar nosso país numa
grande Minas Gerais. Mas os resultados obtidos pela Copasa não são
motivo de orgulho apenas pelos números alcançados. Em função do
aumento do volume de esgoto tratado, a vida está voltando aos rios
de Minas Gerais: dourados, piaus e outros peixes, todos
extremamente exigentes em relação à qualidade da água, que
estavam praticamente extintos, estão de volta ao Rio das Velhas.

Com a decisiva contribuição da Copasa, a Meta 2010, que para
muitos era apenas uma promessa política, está sendo realizada por
quem acredita em um sonho e trabalha para que ele se torne
realidade. E, se a vida está ficando melhor para o meio ambiente, ela
está melhorando ainda mais para os mineiros. Na região dos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, várias comunidades já estão
recebendo os serviços prestados pela Copanor, que é mais um projeto
inovador do governo do Estado, discutido e aperfeiçoado por esta
Casa, o qual está levando cidadania e dignidade aos excluídos pelos
programas convencionais de saneamento.

Minas Gerais, mais uma vez, dá um exemplo que merece ser
seguido em todo o Brasil, pois a solução idealizada pelo Governador
Aécio Neves é a única capaz de garantir a universalização dos
serviços de saneamento básico em áreas dispersas e carentes do
nosso país. As nossas estâncias hidrominerais aguardam com
ansiedade o relançamento das águas minerais Araxá, Cambuquira,
Caxambu e Lambari, que voltam revigoradas, resgatando produtos
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tradicionais, e incrementando o turismo e os negócios naquelas
cidades.

No Norte de Minas, a Copasa foi convocada para promover a
revitalização e operar o Projeto Jaíba, contribuindo para o
desenvolvimento econômico daquela região. Exemplos como esses
não são exclusivos da Copasa, pois se multiplicam em todas as áreas
e empresas do governo estadual. Não é por acaso que o Brasil vê em
Minas, e no Governador Aécio Neves, um exemplo de transparência,
eficiência de gestão e de excelência no trato da coisa pública.

Para mim é uma honra e um privilégio fazer parte dessa
administração. Tornar-me mineiro é muito mais do que jamais ousei
sonhar quando vim trabalhar em Minas Gerais. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem uma apresentação

do Coral da Copasa, que executará as músicas “Carnavalito
Quebradeño”, letra de Hermanos Avales e arranjo de Virtu Maragno, e
“Canções e Momentos”, de Mílton Nascimento e Fernando Brant.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Secretário Danilo de Castro

Gostaria de cumprimentar o meu caro amigo Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente desta Casa, pessoa que realmente vem realizando
um excelente trabalho e que goza de uma confiança sem reserva do
Governador Aécio Neves; o Sr. Márcio Nunes, meu amigo e
homenageado desta noite; o Deputado Federal Antônio Roberto,
representando aqui a nossa Câmara; o Deputado Fábio Avelar, co-
autor do requerimento que presta esta justa homenagem à Márcio
Nunes; o Sr. Robson Andrade, Presidente da Fiemg, nosso
companheiro e amigo; o Desembargador Rogério Medeiros,
representando aqui o Sr. Orlando Adão, ilustre Presidente do Tribunal
de Justiça; os Deputados Estaduais Arlen Santiago, Rêmolo Aloise,
Ademir Lucas, Irani Barbosa, Domingos Sávio, Gil Pereira, Sebastião
Costa, Dimas Fabiano e Doutor Viana e a Deputada Maria Lúcia
Mendonça; os Srs. Aluísio Pimenta e Paulino Cícero, ilustres ex-
Ministros; o ex-Deputado Márcio Kangussu, na pessoa de quem
saúdo todos os funcionários e Diretores da Copasa.

É uma satisfação e uma alegria para mim, em meu nome e do
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Governador Aécio Neves, a quem represento com muita honra nesta
solenidade, estar na Assembléia Legislativa de Minas Gerais num
evento tão especial, onde a Casa que representa a síntese do
pensamento e do sentimento do povo mineiro reconhece as
qualidades pessoais e os valiosos serviços prestados pelo Eng.
Márcio Augusto Vasconcelos Nunes à frente da Copasa e lhe concede
o honroso Título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. Poucas
pessoas, tendo nascido em outras regiões do Brasil, como no caso do
gaúcho Márcio Nunes, tiveram o privilégio de incluir Minas Gerais em
suas vidas; e poucas dessas pessoas tiveram a alegria de receber tão
valiosa honraria. A nossa Assembléia Legislativa, após já ter-lhe
concedido a Medalha do Mérito Legislativo, homenagem que a Casa
faz às personalidades que se destacaram por seus serviços ou
méritos, agora o promove e o adota como cidadão de Minas Gerais.

A sua dinâmica gestão à frente da Copasa, que começou em janeiro
de 2005, contribuiu para que a empresa hoje esteja presente em 610
Municípios mineiros, prestando serviço de abastecimento de água e
beneficiando 11.500.000 pessoas, com um índice de atendimento de
97,9% da população nas localidades onde atua. A gestão de Márcio
Nunes foi igualmente importante para que a Copasa também esteja
presente em 177 Municípios, prestando o serviço de esgotamento
sanitário. Aliás, são 5.700.000 pessoas beneficiadas, com índice de
atendimento de 82,9% da população nas localidades onde atua.

Não bastasse a eficiência nas políticas de expansão e de qualidade
de seus serviços, Márcio Nunes também conduziu a Copasa ao
mercado de ações da Bovespa, abrindo o capital da empresa. Assim
ela se transformou em lucrativa e atraente e se tornou um dos
melhores exemplos de sucesso do choque de gestão do governo de
Minas, transformando-se na mais premiada empresa brasileira da
área de serviços.

Por essas qualidades profissionais e suas inúmeras qualidades
pessoais, esse gaúcho, que, durante muitos anos, esteve estabelecido
no Rio de Janeiro, onde ocupou diversos e importantes cargos, dá-nos
grande orgulho e alegria em tornar-se nosso conterrâneo.

Senhoras e senhores, trago ao nosso homenageado os efusivos
cumprimentos do Governador Aécio Neves, que tem no Presidente
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Márcio Nunes um de seus mais dinâmicos e importantes
colaboradores nesta grande tarefa de fazer com que Minas seja um
exemplo de gestão pública para o País.

Quero aqui parabenizar os Deputados Alberto Pinto Coelho e Fábio
Avelar pela acertada iniciativa, com a qual o governo estadual e todos
os mineiros se associam neste momento. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Peço permissão para cumprimentar todas as autoridades que

compõem esta Mesa, assim como as autoridades nominadas, na
pessoa do ilustre Secretário de Estado, dileto amigo, Danilo de Castro,
nesta solenidade representando o ilustre Governador de Minas Gerais
Aécio Neves.

Peço também permissão aos meus companheiros do Parlamento
mineiro, ilustres Deputados e Deputadas, para saudá-los na figura de
um ex-companheiro de parlamento por seis mandatos, ex-Presidente
desta Casa, Kemil Kumaira. Saúdo toda a direção, o corpo gerencial,
o corpo técnico, os ilustres funcionários da Copasa e seu coral, que
nos brinda na pessoa deste grande parlamentar forjado em sua vida
profissional na Copasa, co-autor do requerimento, companheiro e
amigo Deputado Fábio Avelar.

Por último, gostaria de fazer uma saudação a todos os presentes,
convidados e amigos que aqui vieram para saudar o mais novo
mineiro, nesta figura referencial para todos nós do ex-Ministro de
Estado da Cultura e Assessor Especial do Governador, Prof. Aluísio
Pimenta.

O Eng. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes vem obtendo o
reconhecimento dos mineiros pelo trabalho de grande alcance social e
econômico que vem realizando entre nós. Por isso já é cidadão
benemérito de Montes Claros, Capital do Norte de Minas, e cidadão
honorário da minha querida Conceição do Mato Dentro. Torna-se,
nesta ocasião, cidadão honorário de todo o Estado, graças ao seu
trabalho à frente da Copasa, melhorando a infra-estrutura e as
condições sanitárias de Minas, tão importantes no aprimoramento da
qualidade de vida de toda nossa população.

Depois de 28 anos de trabalho na Eletrobrás, tendo dirigido tanto a
Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro quanto a empresa
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Furnas Centrais Elétricas, esse engenheiro gaúcho, diplomado no Rio
de Janeiro, conferencista em grandes eventos pelo País e pelo
mundo, veio trazer, há três anos, seu talento e sua capacidade de
organização para a Copasa.

Ao tornar-se, sob a sua direção, a empresa de serviços públicos
mais premiada do Brasil, figura a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais como o melhor exemplo de resultados do choque de
gestão do governo estadual.

Nós, mineiros, aprendemos a conviver com esse líder nato, de quem
admiramos a determinação e a competência, associados à grande
afabilidade e fraternidade que expressa na convivência com todos.

Gaúcho de Passo Fundo, terra de história e cultura, palco da
Revolução Farroupilha e berço do Movimento Republicano,
oficialmente considerada a Capital Nacional da Literatura, por sua
jornada literária, aperfeiçoou na vida acadêmica e profissional, no Rio
de Janeiro, sua inata vocação social como promotor ativo do
desenvolvimento sustentável.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais é hoje perfeito
exemplo de uma empresa cidadã, com forte responsabilidade ética e
social, em permanente diálogo com as comunidades em que está
inserida, promovendo uma sociedade mais justa e saudável.

Um dos grandes destaques da atual gestão é, sem dúvida, seu novo
patamar de investimentos. Até o ano de 2010, estão assegurados
nada menos de R$3.000.000.000,00 em investimentos, o maior de
toda a história de Minas Gerais em saneamento.

A criação da Copanor por lei votada por esta casa veio ensejar, de
maneira inovadora, que, pela atuação dessa empresa, subsidiada da
Copasa e presidida pelo ex-Deputado Márcio Kangussu, pequenas
comunidades do Norte e Nordeste do Estado pudessem ter um
acesso de qualidade ao tratamento de água e ao serviço de esgoto,
com recursos assegurados pelo Estado, e que permitem ao usuário o
pagamento apenas do custo das operações.

Ao assumir, há um ano, o projeto de irrigação do Jaíba, a Copasa
tornou-se o braço direito do governo para assegurar a operação de
todo um importante pólo de desenvolvimento.

Um patrimônio do Estado também está sendo resgatado pela
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Companhia. As águas minerais de Araxá, Cambuquira, Caxambu e
Lambari, tidas como das melhores do mundo, voltarão ao mercado,
com sua produção e comercialização a cargo da Copasa, gerando
“royalties” e renda para a conservação e modernização dos parques,
atraindo turistas e levantando a auto-estima da população.

Respondendo por todas essas operações, nosso mais novo cidadão
mineiro, ainda tão jovem, mostrou-se não só um executivo dinâmico e
criativo como alguém profundamente interessado em preservar os
bens e recursos naturais de Minas.

Temos, então, a honra de poder dizer que Márcio Augusto
Vasconcelos Nunes é, desde hoje, também mineiro. Mineiro por
merecimento e pelo reconhecimento à sua profunda identificação com
esta terra e seus valores, tendo revelado total identidade com os
traços marcantes da mineiridade.

Sua dimensão humana, meu caro Márcio, suscita-nos a alusão feita
a Miguel de Cervantes pelo poeta e cientista Antônio Gedeão: “Cada
um é de seus caminhos./ Onde Sancho vê moinhos/ Dom Quixote vê
gigantes./ Vê moinhos?/ São moinhos./ Vê gigantes?/ São gigantes”.

A honrada e brilhante trajetória de vida de Márcio Nunes permite-nos
dela extrair uma lição. Construiremos uma nova realidade, acreditando
em nossa capacidade e na concretude das ilusões e na realidade dos
sonhos. Muito obrigado!

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 4, 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 foi publicada na edição do dia 4/3/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/2/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
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(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei nº 18.024; discursos dos Deputados Padre João e Carlin
Moura; votação secreta; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação; renovação da votação secreta; manutenção -
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.073; votação secreta; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação; renovação da votação secreta; manutenção;
declarações de voto - 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 - 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 - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - 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-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte
Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 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.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, acompanhei, pelos informes

da TV Assembléia, bem como pelos informes internos desta Casa,
que hoje a Comissão de Transportes da Assembléia Legislativa
esteve na BR-381, que tanto tem preocupado a todos nós e ao
movimento a que vários Deputados deste Parlamento subscrevem, a
frente parlamentar. Fui, de alguma forma, interpelado veementemente,
por diversas pessoas de Congonhas, de Lafaiete e mesmo de Belo
Horizonte, sobre a situação da BR-040 entre Belo Horizonte e
Conselheiro Lafaiete. Sr. Presidente, quero mostrar a situação da
referida BR, que liga o Estado do Rio de Janeiro a Brasília, passando
por Belo Horizonte. Há buracos e crateras, problema agravado pelos
caminhões que transportam minério, jogando-o na pista. Não há mais
sinalização, ocasionando constantes acidentes. As pessoas tiveram o
cuidado de mandar os jornais da região, mostrando os acidentes
naquela BR. Se preocupa a esta Casa a situação da BR-381 até João
Monlevade e Governador Valadares, observem, pelo jornal que estou
lhes mostrando, a situação da BR-040. A Polícia Rodoviária Federal
informa que o contrato de manutenção desse trecho com uma
empreiteira está vencido desde dezembro. Portanto, não temos
manutenção nessa rodovia federal desde dezembro. Vejam bem,
desde o final do ano, não é feito absolutamente nada, mesmo com as
chuvas e com o trânsito pesado. Algumas empresas até fazem dessa
rodovia, que é pública, uma via privada, carregando o minério e
estragando a pista. Enquanto isso, os cidadãos de Minas Gerais ficam
expostos a essa situação. Isso é tão grave que Conselheiro Lafaiete
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criou uma associação, chamada Movimento pela Vida, com diretoria e
outros cargos. Estou oficiando, Sr. Presidente, ao DNIT, para que
tome providências. É uma irresponsabilidade do governo federal
deixar uma estrada tão importante nessa situação. Represento aqui
tanto cidadãos dessas cidades como os de Belo Horizonte, que
utilizam essa estrada, que se tornou um verdadeiro risco para a nossa
população. Muito obrigado.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Gostaria de acrescentar à fala
do Deputado João Leite o meu testemunho vivo. Todas as segundas e
sextas-feiras passo pela BR-040, em direção à minha querida cidade
de Cataguases. É um absurdo o descaso do nosso governo federal
com aquela estrada. O mais importante é que já fiz vários ofícios para
o DNIT, inclusive testemunhando com fotografias o caos em que
aquela estrada se encontra, mas nenhuma atitude é tomada. Todas as
semanas, Sr. Presidente e Deputado que me precedeu, vemos um,
dois ou três desastres naquela rodovia. Muitas vidas são perdidas ali.
Toda semana, Sr. Presidente, Deputado João Leite, vemos vários
desastres com a perda de muitas vidas. Não consegui chegar a tempo
do enterro do nosso grande amigo e companheiro Agostinho Patrús,
impedida pelo movimento caótico da estrada de Conselheiro Lafaiete
a Belo Horizonte. É preciso que se tome imediatamente alguma
atitude. Por toda a estrada existem “out doors” dizendo: “Cuidado,
você está trafegando na rodovia da morte”. Isso é um absurdo porque
predispõe aqueles que não têm compromisso a se entregarem ao
descuido quando transitam por aquela rodovia. Não temos mais
buracos, mas crateras. Se o motorista não for cauteloso, terá a roda
do carro quebrada. Isso tem acontecido com freqüência naquela
estrada. É preciso que atitudes sejam tomadas com urgência, porque
aquela é uma estrada importantíssima que liga a Capital ao interior.
Por ela transitam caminhões de minério. Há muito barro, muito
descaso. É preciso que se tomem as atitudes que se fazem
necessárias. Fica aqui meu protesto e meu apoio ao Deputado João
Leite pela sua fala. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, concordo em parte com a
fala dos Deputados que me antecederam com relação à gravidade da
situação desse trecho. Toda semana também passo por aquela
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estrada e, na verdade, em menos de 20 dias abriram-se buracos
enormes. Em dezembro, não havia buracos, a coisa se agravou de
meados de janeiro para cá. Queria discordar em relação às ações
nesse trecho da BR-040, sobretudo do trevo de Ouro Preto a
Conselheiro Lafaiete. Esta Casa realizou mais de uma audiência
pública para discutir a gravidade e a situação precária da estrada, até
mesmo dando um tratamento especial à situação do viaduto Vila Rica,
também denominado “Viaduto das Almas”. O entendimento que houve
foi o de se fazer uma rodovia do minério paralela. O Sindiextra veio
aqui apresentar o projeto e o que está travando, segundo informações
que temos, são as licenças. Então, precisamos que esta Casa solicite
uma atenção especial da Feam e de seus técnicos para apresentar ao
Copam, de forma urgente, a apreciação e as devidas licenças, para
permitir a construção dessa rodovia do minério e a construção de um
outro viaduto, o que possibilitará melhor conservação desse trecho,
evitando minério na estrada. O que pudemos comprovar, através de
estudos, foi que o minério que está na estrada não é só o que cai da
caçamba, mas o minério que está grudado nos pneus dos caminhões
e uma série de outros fatores. Perto de Congonhas existe um buraco
na ponte. Se dois carros se encontrarem no mesmo ponto, haverá um
acidente. Mesmo se os buracos forem fechados, o problema não será
resolvido, em razão do tráfego de carretas de minério, que irá triplicar
com a expansão da Gerdau Açominas, da CSN, da Vale do Rio Doce,
da V&M. Então, nesse sentido, a Casa se ocupou. Fizemos algumas
coisas, e está aqui o Deputado Fábio Avelar, que acolheu a
apresentação e a proposta feita pelo Fernando Coura, do Sindextra. A
Companhia Vale do Rio Doce estaria cedendo o terreno, e a CSN
arcando com a construção da Rodovia do Minério. A notícia que
tivemos da semana passada, é a da privatização desse trecho, de
Ouro Preto a Conselheiro Lafaiete. Discordo disso, mas, infelizmente,
essa foi a última posição do governo federal, embora saibamos que o
processo é demorado. Porém, existe uma urgência para a
recuperação desse trecho, como já disseram os colegas que me
antecederam.

O Deputado Arlen Santiago - Caro Presidente Doutor Viana,
precisamos nos solidarizar com esse comentário feito pelos
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Deputados que nos antecederam: o Deputado João Leite, a Deputada
Maria Lúcia Mendonça, que sempre está na BR-040, e também o
colega Padre João, da região de Lafaiete, que falou brilhantemente.
Ficamos bastante impressionados com a facilidade como a situação
pode ser resolvida. Vivemos essa tragédia que são as BRs federais,
que estão matando dezenas de milhares de pessoas, e nem a
operação tapa-buracos é feita na maioria delas. Fiquei realmente
impressionado porque, segundo entendi, se resolverem a licença
ambiental, o problema da rodovia estará resolvido sem sombra de
dúvida. Então, gostaria de citar um fato e pedir o apoio de todos os
colegas, principalmente do Deputado Padre João, que expôs o fato de
que o governo do Estado não está conseguindo resolver a questão da
licença ambiental. Se isso acontecer, o problema da BR-040, naquele
trecho, será resolvido. Queria lembrar outro trecho dessa rodovia: o
que sai de Belo Horizonte e passa por Sete Lagoas e pelo qual o
Doutor Viana passa toda segunda e sexta-feira. Lá também a estrada
está uma tragédia, e a região não tem minério, aliás, pelo contrário,
ela vive muitas dificuldades. Por lá passam bois, alguns produtos
têxteis e poucos artigos de indústria. A rodovia, entretanto, está uma
tragédia, e não conseguimos que o governo federal conserte o trecho.
E pior ainda: no que se refere à BR-135, Deputado Doutor Viana, que
encaixa na BR-040, já vimos promessas de vários Ministros do
primeiro mandato do Presidente Lula. O Ministro Anderson Adauto,
que foi Presidente desta Casa, foi a Montes Claros e assinou o
documento para as obras da BR-135 - uma, duas vezes. Missões da
bancada estadual e da bancada federal foram a Brasília para falar
com todo o mundo, Presidente, Vice-Presidente, Ministro, mas a
situação não caminha, não tem solução, Deputado Doutor Viana. O
projeto foi feito, pois o governo federal nem sequer conseguia fazer o
projeto da BR-135, que encaixa com a BR-040. A Associação
Comercial de Montes Claros o fez, e o governo federal disse que não
poderia executá-lo, pois, em Joaquim Felício, teriam de desapropriar
50m de uma fazenda, o que tornaria o projeto inviável. Fomos atrás de
todos os Prefeitos, como a Prefeita Eliana, de Joaquim Felício, e eles
se comprometeram a desapropriar. O projeto foi feito e o DNIT disse
que não, que tem de fazer a licença ambiental para duplicação das
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pontes. Foram feitas todas as licenças ambientais, e o DNIT agora diz
que tem de mudar o projeto porque, se for fazer esses trevos grandes
nas entradas das cidades, visando a não matar as pessoas,
atrapalhará o projeto. Então, mudou-se o projeto, está no DNIT; viaja
gente, e morre gente. Em Curvelo, quantas pessoas sofrem acidentes
naquela estrada? Observo aqui, Deputado João Leite, e fico
embasbacado porque, se o Estado resolver um problema ambiental,
todo o problema de Congonhas acabará, todo o problema de
Conselheiro Lafaiete acabará, porque, provavelmente, terá a atuação
da Vale do Rio Doce. Então, Deputado Getúlio Neiva, será que o povo
que nos assiste vê a questão das BRs, que é uma obrigação do
governo federal? Pode até falar que essa é uma herança maldita, que
isso tem de ficar, porque os outros Presidentes não fizeram. Daí,
chegaremos no Presidente JK, que fez, no Presidente Getúlio Vargas,
que fez, e como ninguém mais consegue fazer, vão falar na herança
maldita e vão deixar o povo morrendo, vítima de acidentes. E o
telespectador que assiste à TV Assembléia ouve falar que, se não
resolver o problema ambiental, a culpa é do Estado, se resolver o
problema ambiental, está resolvido. Por esse motivo, Sr. Presidente,
tive de pedir pela ordem. Quando vamos a Montes claros, temos de ir
de avião, porque ir de carro é risco de vida, risco de morte maior do
que andar na BR-040, até Conselheiro Lafaiete ou Barbacena. Fico
impressionado. Parabenizo-o, Deputado João Leite, V. Exa. abordou
um problema que não podemos esquecer. Chega de sermos
tapeados.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, eu perguntaria à Mesa
qual foi o destino dado ao requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva em que pede o reconhecimento do decurso de prazo na
Comissão de Assuntos Municipais do projeto de reorganização do
Judiciário. No meu último pronunciamento do ano passado, eu dizia,
de forma clara, que duas questões me trariam à tribuna neste ano. A
primeira delas seria o ICMS Solidário. Já fizemos uma reunião do
grupo de trabalho, fizemos uma reunião específica com o Deputado
Zé Maia, e, na próxima segunda-feira, às 14 horas haverá outra
reunião, para que coloquemos na pauta o projeto do ICMS Solidário,
em que houve esse equívoco de tramitação, como está havendo com
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o projeto de reorganização do judiciário. Gostaria de saber de V. Exa.
se o pedido está na Mesa, se será colocado em votação ou se vamos
negociar o dia em que será colocado em votação o pedido de decurso
de prazo da Comissão de Assuntos Municipais. Aproveito, Sr.
Presidente, para comentar o assunto da BR-040 - eu que estou à
margem da BR-116, também esburacada e arrebentada. Gostaria de
lembrar o que o Deputado João Leite esqueceu. O jornal apresenta,
de forma bem clara, que entre o Km 600 e o Km 650, entre Belo
Horizonte e Cristiano Otôni, ocorrem 62,3% das mortes na BR-040. É
um absurdo, Sr. Presidente. Têm razão os nobres companheiros, ao
levantarem a questão da BR-040 e das demais estradas federais de
Minas Gerais, a proposta que o Governador fez. Por que o Presidente
Lula não entrega para o governo do Estado, repassa o dinheiro para
tomarmos conta? Não há problema, repassa o dinheiro, que tomamos
conta. Minas Gerais faz tudo. Está resolvendo o problema das nossas
cidades, ligando todas elas pelo Pró-Acesso. Temos competência
instalada, em Minas Gerais, para resolver os problemas que o
governo federal não tem. Apelamos a V. Exa., para nos permitir esse
comentário, mas gostaria de continuar com a perquirição. O
requerimento feito pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva vai ser lido?
Vamos votá-lo? Ou vamos, mais uma vez, fazer aquele episódio
estranho que aconteceu com o ICMS Solidário, em que o projeto
desapareceu nas Comissões. Não podemos deixar que isso aconteça
nesta Casa, Sr. Presidente. Já havíamos decidido, no final de 2007,
que esses dois assuntos seriam amplamente debatidos neste ano
pelos Deputados, por dois motivos principais: primeiro, abrimos mão
de um ano da vigência do ICMS Solidário, que já deveria estar
vigendo em homenagem ao Triângulo. O segundo motivo é a questão
do Judiciário. Pelo que vimos da CPI Carcerária, temos de ampliar o
Poder Judiciário no Estado. O Judiciário não pode continuar com a
atual estrutura, que precisa ser ampliada. Esta Casa, se for
necessário, precisa buscar o apoio do Governador do Estado para
ampliar o Orçamento do Tribunal de Justiça, a fim de que possamos
ampliar as comarcas, criar instâncias especiais e parar de uma vez
por todas, Sr. Presidente, com este episódio estranho, esquisito, ou
seja, o fato de Juízes e Promotores passarem pelas comarcas
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maiores em alta velocidade, como se estivessem concorrendo a um
grande prêmio. Juízes e Promotores ficam durante dois, três, quatro
ou cinco meses em determinada cidade e saem correndo para Belo
Horizonte, porque, caso contrário, não conseguem ser
Desembargadores. É preciso parar com isso. Precisamos reestruturar
a Justiça no Estado de Minas Gerais. Para isso, é necessário que o
projeto venha à baila para discussão dos Deputados.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao colega que, atendendo
à sua solicitação, buscaremos as informações o mais rápido possível,
a fim de lhe darmos a resposta correta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, 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 prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o
Deputado Antônio Carlos Arantes opinou pela manutenção do veto.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
cumprimento o colega Deputado Jayro Lessa, que, parece-me, se
manifesta favoravelmente à derrubada desse veto, homem que
defende a autonomia do Poder Legislativo. Precisamos reconhecer
que esse projeto de lei, agora proposição de lei, foi exaustivamente
discutido nesta Casa, recebendo pareceres favoráveis com a
determinada adequação. O que se tornou proposição de lei foi um
substitutivo ao projeto inicial, Deputada Ana Maria Resende. Esse
substitutivo acolheu as notas técnicas fornecidas pelo Poder
Executivo.

Houve rumores de que se trata de proibição de transgênicos ou de
organismos geneticamente modificados. Não se trata disso. A
essência, o que resume essa proposição, está no art. 2º. O que se
pede é apenas o cadastro. Farei a leitura do art. 2º, para que fique
claro para os nobres colegas o que estamos apreciando. O art. 2º diz:
“Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o Estado
manterá cadastro das instituições que exercem as atividades previstas
no art. 1º”. O que está previsto no art. 1º? Estão previstos a pesquisa,
a produção, o plantio, o armazenamento, o transporte, a manipulação
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e a liberação no meio ambiente de organismos geneticamente
modificados e de seus derivados. Além do estabelecido na legislação
federal, deverão ser observadas as normas fixadas nesta lei, em sua
regulamentação.

Na verdade, é um cadastro. O Estado terá um cadastro, o que já é
previsto pelo governo federal, na Lei da Biosegurança. Isso é pedido
nessa proposição de lei. Quanto às licenças, quem não se adequar
pode sofrer uma multa de 500 Ufemgs, valor que dobrará caso haja
reincidência. Na verdade, não há proibição nem restrição, apenas se
pede a transparência no processo. Esse é o mérito da matéria.

Nobres colegas Deputados, temos de perceber que foi um projeto de
lei que recebeu, desde o início da sua tramitação, um substitutivo,
fruto de entendimentos do Legislativo com o Executivo. Isso,
infelizmente, confirma que o Legislativo atua como um apêndice do
Executivo. Até quando seremos submissos, em tudo, ao Executivo? E
por que este mesmo governo, neste mandato, enviou a esta Casa,
notas técnicas favoráveis ao projeto, desde que ele se adequasse às
suas normas? E, então, foi apresentado um substitutivo em consenso
com o governo. Todos os Deputados votaram favoravelmente ao
projeto, que se tornou uma proposição de lei. E agora o Governador
veta o projeto, desrespeitando não só esta Casa, mas parte do
Executivo, que elaborou essas notas técnicas favoráveis ao projeto,
desde que ele se adequasse ao que foi pedido.

Chamo a atenção dos colegas Deputados, dizendo-lhes que temos o
dever moral, como legisladores e representantes de um poder
autônomo, de derrubar o veto do Governador, apelo que faço aos
meus pares. Não estamos impedindo o desenvolvimento, apenas
exigindo o cadastro, para que qualquer cidadão tenha uma lista a fim
de saber quais as empresas em que estão sendo pesquisados,
cultivados ou manipulados geneticamente determinados organismos.
Queremos transparência e divulgação. Temos de assegurar este
direito ao cidadão: o de saber o que é ou não transgênico.

Se os nobres Deputados querem preservar a natureza, a essência
do Poder Legislativo, temos o dever de derrubar o veto, valorizando o
trabalho dos Deputados e sendo coerentes com nosso voto favorável,
dado no final do ano passado. Creio que cada Deputado deveria
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destacar o motivo pelo qual mudaria o seu voto.
Simplesmente pelo apelo de uma Liderança do governo?

Desrespeitando outras lideranças do Executivo que enviaram a esta
Casa notas técnicas favoráveis? Conto com o apoio de vocês. O
projeto de lei foi bem trabalhado desde a legislatura passada pelos
Deputados Ricardo Duarte e Edson Rezende. Demos continuidade ao
estudo, aprofundando a matéria, pois alguns entenderam que era
muito complexa. Tivemos todo esse trabalho. Demos a necessária
atenção exigida pela matéria. Esta Casa votou em peso
favoravelmente ao projeto. Pela coerência de nossos trabalhos e
convicções, devemos derrubar esse veto ou vamos confirmar o que
parte reduzida da imprensa e o consenso de alguns pontua: a
subserviência desta Assembléia ao Poder Executivo.

Não podemos abrir mão da nossa missão, do nosso trabalho como
Deputados. Nossa ação como Deputados preserva e resguarda a
autonomia, a independência e a natureza do Poder Legislativo. Não
podemos, por coerência, permitir a permanência desse veto. Conto
com os nobres colegas para derrubá-lo, preservando esta Casa e
valorizando o trabalho dos Consultores, dos Assessores das
Comissões e dos técnicos do Executivo, sobretudo das Secretarias de
Agricultura, de Meio Ambiente e de Saúde. As três deram pareceres
favoráveis ao projeto. Este é meu apelo Sr. Presidente, este é meu
apelo Deputado Mauri Torres, Líder do Governo. Derrubemos esse
veto e preservemos esta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, estamos num momento especial nesta Casa. A
manutenção deste veto por parte da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais criará um grave precedente na história do Legislativo mineiro.
Esta Assembléia se debruçou sobre esse projeto de autoria do
Deputado Padre João, que ora estamos discutindo, que foi
transformado em proposição de lei. Ele vai ao encontro da legislação
federal, que regulamenta a matéria.

No final de 2007, por meio de um amplo acordo entre o governo e a
Oposição, chegamos a um consenso, a um substitutivo, que dá
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estabilidade na questão dos organismos geneticamente modificados,
procurando oferecer transparência e segurança ao consumidor,
protegendo nossas fronteiras agrícolas. Agora, sem mais nem menos,
vem o veto do Executivo, desconsiderando todo o trabalho
desenvolvido pelos parlamentares da Assembléia de Minas.

Se mantivermos esse veto, como propõe o Governador do Estado,
estaremos cedendo na prerrogativa do parlamento, que é a de discutir
e aprovar a matéria e apresentar leis para o povo de Minas Gerais, e
acreditamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que
não podemos desistir dessa prerrogativa neste momento, o que seria
um grave precedente. Minas Gerais não pode permitir uma coisa
dessas. Estamos, portanto, encaminhando pela derrubada do veto.

Derrubar esse veto significa dizer ao povo de Minas Gerais que o
Parlamento, o Deputado e a Deputada têm papel; significa mostrar
para o povo de Minas Gerais que não somos meramente enfeite e que
temos um papel a cumprir na sociedade. Temos um papel a cumprir
em favor do povo de Minas Gerais, algo que fizemos e bem: a
legislação que aprovamos é moderada e transparente. Não avançou
muito, mas naquilo que foi possível o consenso. Agora até isso se
joga por água abaixo, caso o veto seja mantido. Não podemos permitir
isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, especialmente em um
momento em que a agricultura e a agropecuária estão em
questionamento. A nossa carne bovina, por exemplo, está sendo
questionada na Europa, entre outros motivos, pela fragilidade das
regras deste país. E Minas Gerais vai compactuar com isso? Vai-se
permitir que Minas fique sem uma legislação sobre os organismos
geneticamente modificados, as sementes transgênicas e toda essa
variação genética que se admite na agricultura?

A legislação que ora aprovamos, com, repito, amplo consenso entre
o governo e a Oposição, visa a dar transparência e estabilidade ao
consumidor, ao produtor e ao povo de Minas Gerais. Quando exigimos
das empresas que se utilizam desses organismos geneticamente
modificados que tenham um mero cadastro, estamos dando garantias
ao consumidor e protegendo a economia do Estado. Mas aí, depois de
ampla discussão e acordo entre o governo e a Oposição, depois dos
pareceres técnicos das comissões desta Casa, depois do aval do
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próprio Executivo, vem, de uma hora para outra e sem mais nem
menos, uma caneta jogando tudo por água abaixo.

Esse tipo de comportamento, Sr. Presidente, leva-nos a
questionamentos preocupantes. A quem interessa a manutenção
desse veto? A quem desagradou a legislação aprovada nesta Casa?
Será que houve um desagrado de última hora a alguns setores
econômicos deste Estado que não tiveram a coragem de mostrar a
cara durante o processo de tramitação do projeto? Será que é isso o
que está em jogo? Será que alguns setores não tiveram a coragem de
vir aqui debater pública e francamente com cada Deputado e
Deputada, até mesmo para apresentar as suas formulações e
preocupações? Esta Casa sempre esteve aberta a qualquer tipo de
manifestações e interesses legítimos, porque esta é a Casa do povo;
aqui qualquer tipo de interesse pode ser pública e democraticamente
manifestado.

Ora, o projeto tramitou em todas as comissões; audiências públicas
foram realizadas; um substitutivo foi apresentado; um consenso foi
construído. Mas, ao chegar ao Executivo, o projeto foi vetado. Foi
vetado em nome de que interesse? Será que em nome do interesse
público? Será que foi o interesse da agricultura mineira o que
protegido nesse veto? Acredito que não. Até porque os Srs.
Deputados e as Sras. Deputadas têm responsabilidade e elaboraram
um projeto e um substitutivo que foi transformado em proposição de
lei. Agora, não podemos permitir que todo um trabalho desenvolvido
nos últimos oito anos nesta Casa seja derrubado pela canetada do
Governador do Estado.

Isso é um desrespeito para com o Parlamento mineiro, com a
democracia. Precisamos ser firmes nessa questão, por se tratar de um
projeto que não teve polêmica, porque foi construído um consenso,
um acordo, no final do ano de 2007.

Dessa forma, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, para sermos
coerentes com o nosso trabalho, com o amplo debate que fizemos
aqui, nesta Assembléia Legislativa de Minas Gerais, e com os
pareceres técnicos, isto é, com o trabalho de nossas assessorias, dos
nossos técnicos, que se debruçaram sobre o projeto, não podemos
permitir que esse veto seja mantido. É importante votar “não” e
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derrubar o veto. “Não” ao veto. Esse veto não pode prevalecer em
respeito à democracia e à independência deste Legislativo, como
forma de continuarem a valer os entendimentos e os acordos. Isso
porque, a partir do momento em que os acordos não são respeitados,
nada mais vale na democracia, porque a democracia, acima de tudo,
é o respeito aos acordos feitos, o respeito ao consenso e o respeito ao
debate, e esse veto em nada contribui para isso.

Este projeto, esta proposição de lei, é uma proposição moderada,
que vai ao encontro da legislação federal e que visa, única e
exclusivamente, a resguardar o produtor e o consumidor mineiro na
questão dos organismos geneticamente modificados, a qual exige um
firme controle do Poder Legislativo, porque, se deixada solta, fugirá ao
controle, por tratar-se de questão tecnológica muito complexa, que
depende de profundo questionamento.

Portanto, não vai ser por meio de uma canetada do Governador do
Estado que vamos permitir esse tipo de coisas. Sendo assim, o
PCdoB e o PT encaminham contrariamente ao veto, solicitando a sua
derrubada no Plenário desta Casa, para fazer prevalecer a autonomia
e a independência do Poder Legislativo mineiro.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim”, e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. A Presidência dará início ao processo; para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, o painel não registrou o

meu voto.
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, o painel não registrou

o meu voto.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai



126

renovar a votação. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana

Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Getúlio Neiva -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Rêmolo Aloise - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter
Tosta - Wander Borges.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 37 Deputados; votou “não” 1
Deputado. Houve 1 voto em branco, totalizando 39 votos. Está,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei nº
18.024. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, 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. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e
255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel, que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo; para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação, o veto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito; no entanto, verifica a
chegada de outros Deputados a Plenário e vai renovar a votação.
Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
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lugares. Em votação, o veto.
- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana

Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura - Célio Moreira
- Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Rêmolo Aloise - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados; votaram “não” 2
Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.073. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, cumprimos o nosso

dever parlamentar. Mais do que isso, prestamos um grande serviço a
Minas Gerais de fazer uma reflexão melhor sobre essas duas
matérias. Essa reflexão foi, obviamente, provocada pelo Governador
Aécio Neves, que, no cumprimento da sua função constitucional e
fazendo uma análise ponderada com a sua assessoria jurídica,
verificou que, por mais bem-intencionadas e por melhor que fossem
as proposições dos nobres colegas para torná-las leis, merecia o veto
parcial o Projeto de Lei nº 18.073 e veto total, o projeto anterior.

Fui relator do projeto que acabamos de votar, que teve veto parcial.
De forma muito apropriada, o Deputado Ivair Nogueira apresenta uma
regulamentação para os serviços de manutenção, conservação de ar
refrigerado, que passa a ser algo muito freqüente, principalmente em
ambientes coletivos. Obviamente, precisa haver critérios, até mesmo
para preservar a saúde das pessoas. Mas, num dado momento,
preocupou-se o parlamentar em regulamentar também alguns
aspectos que estavam ligados à atividade profissional. Isso é matéria
de lei federal, regida pelos conselhos das categorias, no caso a dos
engenheiros, que eram, por sinal, ali mencionados, e pelo Crea.
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Portanto a nossa legislação não podia ferir esse princípio
constitucional.

O projeto anterior, em que pese à preocupação extremamente justa
e apropriada do nobre Deputado Padre João em relação às questões
que envolvam o meio ambiente, para termos um desenvolvimento
científico bem alicerçado na ética - com isso concordamos
inteiramente -, por outro lado se criava a possibilidade de que Minas
Gerais pudesse vir a ter algumas dificuldades competitivas,
especialmente na agricultura. Cito um exemplo elementar que poderia
levar, a partir dessa legislação, alguma dificuldade ou, na visão e na
interpretação de alguns, despertar alguma dificuldade para a
agricultura mineira competir no cenário nacional. O exemplo a que me
refiro envolve o próprio governo federal e todos os instrumentos de
pesquisa que temos hoje em relação a transgênicos.

Quando votamos, neste momento, para mantermos o veto do
Governador e não termos uma legislação a mais em Minas Gerais,
criando restrições ou a possibilidade de restrição a organismos
transgênicos, nós o fizemos primeiro porque já existe uma legislação
federal que cuida para que esses produtos, essas sementes, por
exemplo, não prejudiquem o meio ambiente e apresentem risco para a
saúde do cidadão.

Há pouco mais de uma semana, o Ministério da Agricultura aprovou
a liberação do uso de dois tipos de sementes de milho com
modificações de natureza genética, ou seja, geneticamente
modificados, para que esse milho seja mais eficiente, para que
produza uma safra melhor. Esse milho será comercializado em todo o
Brasil. A partir de um procedimento dessa natureza, de criarmos uma
legislação adicional aqui em Minas, chegaríamos, inevitavelmente, a
uma situação em que o agricultor mineiro teria dificuldades porque em
Goiás, em Mato Grosso, em São Paulo, no Paraná podem usar
determinadas sementes, mas em Minas não. Como o agricultor
mineiro vai competir dessa forma? Nossa agricultura vai andar para
trás. Sabemos que Minas é um Estado agrícola, um Estado que gera
milhares de empregos no campo. Portanto, reitero meu respeito pelo
Deputado Padre João, minha preocupação de que temos que
preservar o meio ambiente, a saúde do cidadão, mas a legislação
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federal já trata disso e já cuida de estabelecer esses parâmetros.
Qualquer adição só para Minas Gerais, e não para o resto do Brasil,
cria uma situação de desigualdade na hora de competirmos, o que
não seria justo com a agricultura mineira, e não foi essa, com certeza,
a intenção do Padre João, porque ele sempre defende o agricultor
como eu. Então acredito que poderemos aprofundar esse debate em
outro momento. Espero que a legislação federal, esta sim, possa
regular melhor a matéria para todo o Brasil. Obrigado, Presidente.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, creio que o nobre colega
Deputado Domingos Sávio não compreendeu bem a matéria porque
em momento algum estamos proibindo ou dificultando alguma cultura
e, em se tratando da cultura, o cultivar. O contrário, é simplesmente o
cadastro. Não nos estamos colocando de forma diferente de outros
Estados. A linha do nosso projeto é a exemplo do Rio Grande do Sul,
onde esse cadastro é exigido. Minas Gerais não seria o primeiro
Estado. Está em sintonia com a Lei Nacional da Biossegurança, que
dá uma abertura para cada Estado ter um avanço na normatização.
Na proposição de lei, outrora projeto de lei, no § 2º, está o cerne que é
simplesmente o cadastro, em relação à produção, ao transporte, à
manipulação de organismos geneticamente modificados, tanto plantas
quanto animais. É dar ao povo mineiro o direito de saber se aquele
milho, aquela soja, sofreram uma alteração genética. V. Exa., como
médico, sabe que sobretudo uma criança pode ter alergia a uma
determinada cultura. Pode ter alergia a soja. O que seria um
organismo geneticamente modificado? Poderia ser o próprio milho que
contém um gen da soja. A mãe poderia dar um alimento a uma
criança, pensando ser simplesmente o amido do milho, e este, na
verdade, conter o gen da soja, que pode trazer transtorno para aquela
criança. Sabemos que organismos geneticamente modificados não
são modificados simplesmente com gen de cereal para cereal.

Existem genes de outra cultura totalmente diferente que, na lógica
científica, estariam garantindo àquela cultura uma resistência maior.
Acredito que não tenha sido compreendido pelos colegas o mérito da
matéria nem muito menos o fato de ela ter sido exaustivamente
analisada em sintonia com o Executivo, ou seja, o que chegou ao
Plenário foi fruto de consenso, de entendimento. E, por causa de uma
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minoria do governo, que acorda tarde ou que é arrogante, já que não
vem examinar a matéria nem aprimorá-la nas audiências ou nas
discussões em Plenário, pensando em cercar o assunto apenas no
final, a situação fica assim. Então há uma falta de respeito a esta
Casa. Por isso fomos contrários, embora depois tenhamos votado
“sim” ao veto no que se refere à Proposição de Lei nº 18.073. Deixo,
portanto, o meu protesto contra a postura do governo e meu protesto
respeitoso, contra a atitude dos nobres colegas que não entenderam o
espírito da autonomia desta Casa, comprometendo a democracia.
Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, este projeto de
lei, de fato, foi muito discutido aqui, na Assembléia, entretanto nem
todos os que votaram favoravelmente eram a favor dele, já que houve,
no final do ano, uma obstrução, e existiam outros projetos importantes
a serem votados, sendo um deles o do choque tributário que o
Governador Aécio Neves apresentou e que foi muito importante para
nos tornarmos mais competitivos e competir de forma melhor com São
Paulo na questão tributária. Durante aquelas obstruções, do próprio
PT, tivemos de fazer um acordo e votar daquela maneira, para que a
pauta fosse desobstruída e os projetos fossem votados.

Sou ligado ao setor rural, ao campo e, com meu modesto
entendimento, vejo que a legislação federal já é muito ampla, já foi
muito discutida com todos os segmentos da sociedade interessada,
chegando-se ao consenso de uma legislação que atende ao momento
e à necessidade. Quando se cria uma legislação separada, em nível
de Estado, criam-se, na realidade, motivos para que a pessoa busque
adequar-se aos órgãos estaduais, o que aumenta a burocracia e os
custos. Com todo o meu respeito por seu trabalho, acredito que o
Deputado Padre João cometeu um equívoco, ao dizer que isso veio
principalmente para proteger o pequeno produtor. Outros Deputados
também se manifestaram dessa forma, mas acontece o contrário:
quem mais perde é o pequeno. O grande empresário, o profissional
que tem uma estrutura mais capacitada vence a burocracia, pois tem
seu advogado, um departamento jurídico, um departamento técnico
para resolver essas questões. O mais prejudicado seria o pequeno
produtor da agricultura familiar, pois teria de preencher um formulário,
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ir aos órgãos de governo, sem contar que o próprio governo não está
preparado, não tem estrutura nem para uma série de obrigações
dentro da legislação, para uma série de necessidades do produtor.
Assim, portanto, iríamos aumentar a burocracia e dificultar a vida do
produtor. Além disso, se o mundo hoje produz o que produz e se o
Brasil tem essa capacidade tecnológica e de alta produtividade, isso
se deve ao avanço tecnológico e à tecnologia dos transgênicos, dos
organismos geneticamente modificados. Isso gera mais
desenvolvimento, mais alimentos e maior produção. O mundo passa
fome. Muitas pessoas não têm alimento à sua disposição, e uma das
soluções vem com o avanço tecnológico. Quando comparamos com
outros países, por exemplo, com a Argentina, vemos que hoje 98% da
soja da Argentina é transgênica.

Aqueles do campo que nos assistem sabem muito bem o que é
plantar uma soja transgênica, quanto isso facilita no combate às
pragas e na limpeza da lavoura.

Quando se trata de uma planta geneticamente modificada, esta
facilita e aumenta a capacidade de ganho de uma agricultura que hoje
obriga o produtor a produzir cada dia mais e mais, ganhando menos.

Então somos favoráveis, sim, à manutenção do veto. Se
derrubássemos o veto, não seria bom para a agricultura mineira, para
o produtor mineiro, principalmente, nem para os segmentos que fazem
uso dos organismos geneticamente modificados. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de

comunicar a esta Casa que ontem estivemos em Fortaleza, na
Assembléia Legislativa do Ceará, onde houve o lançamento para o
XIII Congresso da Unale, que será realizado nos dia 28, 29 e 30 de
maio. Quando vemos os Deputados aqui falarem que seguimos
doutrina do governo do Estado, temos de entender que são em
congressos como esse, de uma entidade que representa 1.059
Deputados em todo o Brasil, na qual são apresentados pontos de vista
e discussões...

Gostaria de convidar o Deputado Padre João para fazer parte desse
Congresso, para esta discussão. Ali será discutido o fortalecimento do
Poder Legislativo, a independência do Poder Legislativo. Esta Casa,
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por mais que possa falar a Oposição, segue uma independência.
Então ontem houve o lançamento da nossa conferência anual, na

qual teremos a eleição. Falo aqui como Vice-Presidente da entidade.
O evento ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de maio, na cidade de
Fortaleza, com o apoio do governo do Ceará, da Assembléia
Legislativa e também de órgãos do governo federal.

Também ontem, Sr. Presidente, por meio do nosso Presidente,
Deputado Alexandre Postal, da Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, que foi colega do “padrinho”, do Patrús, registramos a
ausência do companheiro Agostinho Patrús. Quero deixar bem claro
para esta Casa que Patrús foi um baluarte, um fundador da nossa
entidade. Há 14 anos, o Deputado Agostinho Patrús mostrava
justamente a necessidade de uma independência maior do Poder
Legislativo. E, naquele momento, criávamos, por trabalho do
Deputado Agostinho Patrús, a Unale. Temos uma entidade a que
todas as Assembléias do Brasil são filiadas. Temos uma entidade cujo
primeiro Presidente foi o companheiro Agostinho Patrús. Ontem, Sr.
Presidente, ele foi lembrado e, se Deus quiser!, no próximo
congresso, estaremos relembrando esse fato e prestando todas as
homenagens. Trata-se do primeiro Presidente da entidade, que aqui já
não se encontra, e assim temos de marcar essa data. O “padrinho”
fez, criou a entidade, com a ajuda de Deputados de outros Estados;
com a ajuda da Assembléia de Minas, ele conseguiu criar uma
entidade forte, uma entidade que mostra e valoriza o Poder Legislativo
estadual.

Quero, em nome do Deputado Postal, deixar o nosso sentimento a
toda a família do Deputado Agostinho Patrús, a seu filho, à Dra.
Orcanda. Em meu nome e em nome da Unale, peço ao Presidente
para registrar a nossa tristeza com a ausência do “padrinho”. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
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a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
* - Sem revisão do orador.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Dalmo

Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Gustavo
Valadares e Padre João; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei Complementar nº 37/2007; discurso do Deputado
Antônio Júlio - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - 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 Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião os Vetos às Proposições de Lei nºs 18.024 e 18.073,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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

Valadares, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei nº 89/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando a inversão
de pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 1.677/2007
seja apreciado em penúltimo lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007,
do Governador do Estado, que extingue cargos de provimento em
Comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, aproveitamos este momento para fazer uma discussão
política sobre esse projeto de lei complementar, que extingue cargos
de provimento em comissão do quadro de pessoal da Advocacia-
Geral do Estado e dá outras providências. Esse projeto já foi discutido
nesta Casa e é um dos motivos do sistema administrativo do nosso
Estado não sair do lugar, andar só para trás. De dois anos para cá, na
Advocacia-Geral do Estado, foram realizadas pelo menos 12
mudanças. Isso mostra que não há um planejamento claro para que
um projeto aprovado conte com um tempo maior de duração. Muda-se
cargo, nomenclatura, informa-se para lá, informa-se para cá, e o
Estado dá oportunidade aos funcionários públicos, no caso a
Advocacia-Geral do Estado, de reivindicar direitos nessas mudanças
propostas. Com isso, vão para a justiça; o Estado não se defende;
eles ganham; são feitos os precatórios. A lista de precatórios aumenta
cada vez mais em nosso Estado por causa das mudanças constantes
efetuadas no seu sistema administrativo e de pessoal.

Por esse motivo, a Assembléia Legislativa deveria discutir esses
projetos com mais profundidade. Esses projetos aqui chegam,
ninguém discute, ninguém fala nada, passam nas comissões apenas
com parecer técnico, e não há uma discussão política sobre eles e
suas necessidades. Vejam agora, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
a Secretaria de Estado de Saúde criou o tal SUS Fácil. É um SUS
Fácil para as pessoas morrerem com mais facilidade. Começarei um
movimento neste Estado, Getúlio Neiva, para que todas as pessoas
que perderam um ente querido façam uma ocorrência policial, para
que possamos mover uma ação de homicídio contra o Secretário de
Saúde ou contra aqueles que manipulam o tal SUS Fácil. Nesta
semana, em dois dias, houve duas mortes: uma, em Pará de Minas, e
outra, em Martinho Campos. Isso porque ligavam pra lá, pra cá,
tinham de enfrentar fila, o assunto era de emergência, necessitava-se
de transferência para um centro maior - Divinópolis ou Belo Horizonte
-, mas só conseguiram com 70 horas de atraso. É com a maior má-
vontade possível dos órgãos ligados à Secretaria de Saúde que, mais
uma vez, deixam a população carente sem saber o que fazer. Nós
estamos aceitando o jogo imposto pela Secretaria de Saúde, em
nome da moralidade, da facilidade. Mas, facilidade para não tratar das
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pessoas, facilidade para não criar mais ônus aos grandes centros:
Belo Horizonte ou Divinópolis. Como pode, num sistema implantado
“on line”, um documento demorar 72 horas para chegar a Belo
Horizonte? Quando isso ocorreu, e arranjou-se a vaga, a criança já
havia morrido. Estamos aumentando os óbitos em Minas Gerais, e a
população está calada, não está se manifestando, porque não
acredita mais na classe política, não acredita na política, não acredita
no sistema da Prefeitura, não acredita no sistema implantado pela
Secretaria Estadual de Saúde. E estamos vendo essa inércia do
nosso povo, que é nossa culpa, porque isso, também, é inércia do
Parlamento, tanto municipal quanto estadual. As Câmaras Municipais,
em sua maioria, estão vendo a população sofrer, principalmente
aqueles que dependem do SUS, mas não querem dizer nada porque,
ao se manifestar, têm de falar da Prefeitura, do Secretário de Saúde.
Então, preferem se omitir a questionar esse problema sério que
vivemos.

A Assembléia Legislativa tem de chamar aqui o Secretário da
Saúde, para que dê explicações ou responda por seus atos, pois a
decisão é dele. O Secretário decide, por meio de uns técnicos que não
conhecem o Estado de Minas Gerais, que não conhecem a situação
de nossos hospitais, só tendo notícias por meio de informação de
internet. É pela internet que ficam sabendo que, em Divinópolis, há 10
CTIs, não sei mais onde tem. Mas não sabem como funciona, qual a
distância de uma cidade para outra, porque, na internet, trabalhando
com ar condicionado, tudo é muito fácil. Na verdade, esse povo está
mais brincando com a internet do que estudando realmente a situação
que precisa ser resolvida. Estamos vendo isso passivamente. Vemos
o povo morrer. Digo o povo do SUS, porque a maioria da população,
Padre João, hoje faz sacrifício, deixando de comer para pagar um
plano de saúde que também engana. A maioria dos planos de saúde
vendem um preço baixo e usam o sistema do SUS para atender ao
conveniado. Com isso, vivemos essa balbúrdia no sistema de saúde
do nosso Estado de Minas Gerais. Parece que está tudo bem porque
a imprensa está amordaçada, impedida de noticiar os fatos.

Os dois filhos dessa família morreram por falta de atendimento.
Discutimos aqui falta de atendimento, o que tem ocorrido diariamente
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no interior deste Estado. Em Nova Serrana, às vezes ocorre um
acidente grave e se transferem os feridos. Mandam essas pessoas
para Uberaba, mas, antes de chegarem lá, morrem. Alguns
atendimentos têm de ser imediatos, o que não significa que a pessoa
não morrerá. Estamos cobrando assistência na hora necessária.

Tenho chamado a atenção desta Assembléia, porque, como
vivemos uma ditadura em Minas Gerais com a imprensa amordaçada
e censurada, estamos aqui como prisioneiros de guerra. Não
podemos nos manifestar. Se houver qualquer manifestação, o
Governador é incomodado, assim como a sua irmã. Não podemos
incomodar. Implantou-se esse medo nesta Casa. Com medo e
ausência de manifestação, ocorrem coisas que prejudicarão o nosso
Governador. Quando sair do Estado e perder o poder, ele verá o tanto
de mal que algumas pessoas lhe fizeram, até nesta Assembléia, por
omissão e submissão. Não existe governo sem problema, não existe
Estado sem problema. E estamos vendendo para a sociedade que,
em Minas Gerais, não há problema, que não temos problema na
segurança pública, na saúde, no transporte, na educação. Mesmo
com a efetivação aprovada por nós, que ainda não foi implementada,
há várias escolas sem aula por falta de professores e de autorização.
E ficamos sem nos manifestar. A manifestação dos parlamentares
apenas serve de alerta ao Governador, que sabe que essas
informações não chegam a ele. Com certeza, se o Governador tivesse
amigos e companheiros neste Parlamento, já teria tomado várias
decisões. Ele tem uma visão política fantástica para tomar decisões,
mas desde que sejam baseadas em fatos reais. Infelizmente, as
informações não chegam a ele, mas precisam chegar.

Tenho dito, com muita clareza, que inventaram a centralização do
centro administrativo. Alerto mais uma vez - até para ficar bem
caracterizado o meu posicionamento - que o Aeroporto de Confins
ficará nas mãos dos sindicalistas quando saírem das asas do
Governador. Hoje, todos os sindicalistas estão debaixo das asas do
Governador. Esta semana, meia dúzia de sindicalistas geraram uma
dificuldade fantástica a Belo Horizonte, ao impedirem a circulação dos
ônibus de transporte coletivo. Deputado Dalmo, isso ocorrerá com o
centro administrativo, que possui apenas uma via de acesso.
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Qualquer grupo de dez sindicalistas poderá parar o centro
administrativo, o acesso ao Aeroporto de Confins. Isso não está sendo
analisado, porque a obra é importante, precisa ser feita, e custará
R$2.000.000.000,00. Não se analisam esses fatos; não se analisam
as conseqüências do que faremos. Às vezes, cobro isso em nossas
Comissões e neste Parlamento. Já temos muitas leis, mas não
analisamos a conseqüência do que votamos. Não temos a capacidade
de enxergar meio metro à nossa frente e dizer: “Se fizermos essa
mudança, ocorrerá isso de bom e de ruim. Não podemos fazer isso.
Não temos disponibilidade para fazer isso”.

Voltou a ser aplicada nesta Casa a lógica do Governador Hélio
Garcia, que diz que base de governo não discute, vota. Não concordo
com essa lógica. Nós, que lutamos pela liberdade do nosso povo e
pela democracia, não podemos continuar calados. Não ficarei calado.

Sei que estou sendo chato, que estou até falando demais.
Entretanto, alguém tem que levantar a voz. A revolução cubana está
hoje na grande mídia devido à renúncia de Fidel Castro. Ele
acreditava em seu ideal. Ele e mais um fizeram a revolução cubana. E
ainda ficou 49 anos. Não estou discutindo se foi bom ou ruim. Não é
essa a questão, mas, sim, o fato de que um começou e depois a coisa
se consolidou. O povo foi às ruas e aceitou aquela manifestação,
aquele ideal de Fidel Castro. É isso que acontecerá em Minas Gerais,
Deputados Getúlio Neiva e Sebastião. O povo vai reagir, o povo está
adormecido, mas uma hora acorda. Vão aparecer novas lideranças
que não estejam debaixo da asa do sistema implantado em Minas
Gerais. Teremos, então, a manifestação do povo para discutir seus
interesses nas áreas da saúde, da educação, do transporte, da
segurança pública. Na minha cidade, há um ou dois assaltos à mão
armada todos os dias. Não podemos nos manifestar porque o
Governo diz, em sua propaganda oficial, que, em Minas Gerais, não
há problemas de segurança pública, Deputado Sávio. Rio Piracicaba,
Ponte Nova, Monlevade, Lafaiete - onde foram os últimos
acontecimentos do sistema carcerário - talvez não estejam em Minas
Gerais. O Deputado Dalmo esteve na carceragem de Contagem. Acho
que Contagem também não fica em Minas Gerais. Aquela
superlotação não é em Minas Gerais. Precisamos ter essa discussão.
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Apesar de trazer um
assunto de grande importância para esta Casa, chamo a atenção do
Deputado Antônio Júlio para que cumpra o Regimento Interno.
Estamos discutindo o Projeto de Lei Complementar nº 37/2007, que
trata da Advocacia-Geral do Estado. O senhor está fugindo do tema.
Vamos cumprir o Regimento, caso contrário teremos que abrir
exceção para todos os parlamentares.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, desculpe-me, mas não
deve estar prestando atenção ao meu discurso, que é baseado na
proposta do Executivo. O Governo está mudando o sistema da
Advovacia-Geral do Estado. Quando falo de penitenciária e de saúde,
estou falando da Advocacia-Geral do Estado, que manda em Minas
Gerais. Nada se faz no Estado se não passar pela Advocacia-Geral.
Essa é a discussão, Sr. Presidente. Não estou fugindo, talvez esteja
divagando um pouco, contando histórias, para vermos como estamos
inertes. Pela inércia do Parlamento, a Advocacia-Geral do Estado
também legisla em nosso nome.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
cumprimento V. Exa. pela lucidez do pronunciamento, sobretudo
quando descreve a situação anômala que vivemos em Minas Gerais.
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, acompanhamos a vida pública
de Minas Gerais há muito tempo. Confesso nunca ter imaginado ser
possível reproduzir em Minas Gerais o cenário da Bahia de ACM. O
atual Governo conseguiu trazer a Bahia de ACM para Minas Gerais. O
que chamo de Bahia de ACM? A imprensa silenciada pelo uso
abusivo da publicidade oficial. Esta Casa está de joelhos. Aliás, já
propus que mudássemos o nome da Assembléia Legislativa para
“Assembléia Homologativa”. O Poder Judiciário está “docilizado”. O
Ministério Público está de cócoras. Está tudo dominado, como diz a
música, Deputado Antônio Júlio. Está tudo dominado, Sr. Presidente.
Até os partidos de oposição estão dominados.

Vivemos essa situação anômala em que o debate político em Minas
Gerais, o contraditório, está extinto por força da censura e da
cooptação dos Poderes. V. Exa. tem sido uma voz dissonante
denunciando esse estado de coisas. Quando falo na Bahia de ACM, é
preciso salientar que importamos para Minas Gerais o que havia de



140

ruim: o domínio, o culto à personalidade. Não trouxemos o que havia
de bom: um esforço enorme de carrear benefícios para a Bahia.

Não temos isso em Minas Gerais. Aqui nos contentamos com a
propaganda, o anúncio dos feitos futuros. Aqui nos contentamos com
um pirulito. Aqui, Sr. Presidente e Deputado Antônio Júlio,
precisamos, em algum momento, estar à altura da tradição desta
Casa para reinaugurar o debate e a liberdade neste Estado, que tem a
vocação histórica de ser o guardião da liberdade. Aliás, o avô do atual
Governador já tinha dito que liberdade é o outro nome de Minas.
Precisamos lembrar desses ensinamentos para reinaugurarmos a
possibilidade de divergir. Que o aliado não seja confundido com o
sabujo, que o oponente não seja necessariamente aquele que é
contra, mas que tenhamos direito de analisar os fatos, que Minas
Gerais tenha direito de conhecer o que acontece no Estado.

O estado de coisas do sistema penitenciário é gritante; a falta de
possibilidade nas carreiras do serviço público é um grande
desestímulo aos servidores do Estado; ao mesmo tempo, alardeia-se,
na mídia contratada com o dinheiro público, que todos têm carreira e
estão muitos felizes. Portanto, Deputado Antônio Júlio, há, em Minas,
dois governos: um não tem nada que ver com o outro. Há o governo
real, com seus méritos, avanços e problemas - este não podemos
discutir -, e o governo da mídia, aquele que fala que Minas Gerais foi
transformada em um oásis. Minas Gerais foi transformada em peça
publicitária de campanha eleitoral antecipada, e precisamos voltar a
discutir com responsabilidade nossos problemas para buscar
soluções. Cumprimento V. Exa. pela coragem já histórica e conhecida
do povo de Minas de abordar esses problemas. Muito obrigado, pelo
aparte.

O Deputado Padre João (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo
pronunciamento. Apesar de ser de um partido que está na base do
governo, V. Exa. nunca se cala diante dos desmandos. Como V. Exa.
disse, plano de carreira, cargos e salários são sempre fundamentais
para todas as áreas, e há erros gritantes em algumas delas, sobretudo
no IMA e em todas as empresas ligadas à Secretaria de Agricultura.
V. Exa. também destaca a questão da imprensa e das mordaças.
Faço esse aparte para trazer aqui a minha indignação. De ontem para
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hoje, na Penitenciária Nelson Hungria, foi executado o preso Dorival
Pereira Santana. Essa penitenciária recebeu a visita de vários
Deputados. Tivemos também aqui o espetáculo da CPI, algo que
nunca havia visto nos cinco anos em que estou nesta Casa. Houve
uma tropa de choque, e me desculpem de me referir assim a alguns
colegas Deputados, mas foi o que vi. Houve uma falta de respeito
para com os Deputados da CPI da Câmara que formalizaram um
requerimento, precisamente às 9h30min, para que transmitissem a
CPI, através TV Assembléia. Só às 11h40min, ou seja, mais de duas
horas depois, devido à insistência e à indignação de alguns
Deputados que compunham a CPI, permitiram a transmissão de parte
da reunião. Então, são coisas desse nível que ocorrem em Minas
Gerais.

Mais de 20 presos foram carbonizados e mortos, em Ponte Nova.
No dia 1º de janeiro, começamos 2008 com mais oito presos em
Piracibaca. Temos a certeza de que houve omissão da polícia e uma
expressão máxima de covardia, porque foram mortes lentas, e não
como relatado, no tempo de 40 segundos apenas. Agora, de ontem
para hoje, mais um preso foi executado.

Ou seja, o Estado recolhe esses cidadãos que devem, sim, pagar
pelo que fizeram, mas não os recupera para fazer a inclusão deles na
sociedade com a dignidade garantida e com a capacidade de
relacionamento fraterno com todos aqui fora.

Parabéns pelo pronunciamento de V. Exa. Estamos consternados
diante desse quadro que vimos e que, lamentavelmente muitos, a
maioria, inclusive a liderança política, não conseguem enxergar.
Depois pode ser tarde demais. Oxalá não seja, mas pode ser tarde
demais, devido aos desdobramentos que podem ocorrer, até de forma
natural, em conseqüência das ações e das omissões.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Padre João.
Estamos discutindo um projeto de lei complementar sobre a
Advocacia-Geral do Estado. Há momentos em que sou até arrogante
porque não faço um discurso e tenho uma prática diferente. Na época
da ditadura, quando fui Prefeito, estive detido por 8 horas devido a
denúncias anônimas. O Exército esteve lá para ouvir-me durante 8
horas, como se eu fosse um financiador da guerrilha. Nem nessa
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época calei-me, porque tenho um comportamento que fala, Deputado
Getúlio Neiva. Estou falando sobre penitenciária e sobre Advocacia-
Geral do Estado. Não estou fugindo do tema, Sr. Presidente.

Na minha cidade, Pará de Minas, havia um cadeia no centro da
cidade, ao lado do fórum, da Prefeitura e de um colégio. Na cadeia
cabiam 24 presos, mas tínhamos 144. Rebeliões aconteciam
praticamente todos os dias, havia 7 mortes por ano. Quando enfrentei
a situação para bancar politicamente a instalação de uma
penitenciária na minha cidade, quase fui crucificado pela classe
política da época, pelo Prefeito, que hoje é Deputado, e pela Igreja
Católica, que se envolveu num processo contra a penitenciária. E o
mais grave - e é a isso que quero chegar - é que nenhum daqueles
que foram às ruas se manifestarem contra a instalação de
penitenciárias. Nem os padres da Igreja Católica - o Deputado Durval
Ângelo foi lá fazer essa campanha mentirosa da Igreja - conheciam
nossa cadeia. Nenhum deles teve a hombridade de ir à cadeia de
Pará de Minas para ver a situação em que os presos se encontravam.
Banquei isso na época das eleições, Deputado Carlos Mosconi, com a
população na rua, porque tinha convicção do que estava fazendo pela
minha cidade e da necessidade de construir uma penitenciária
naquele momento. Queria, sim, como diziam os mais sábios, construir
escolas, que era o ideal - e construímos -, mas tínhamos de construir
a cadeia também. Se estamos cobrando segurança, temos que ter
penitenciárias. A nossa penitenciária, Padre João, poderia ter sido
citada na CPI Carcerária como modelo que está dando certo, mas a
ânsia de acobertar os equívocos e os erros do governo não permite
mostrar o que há de bom. Um projeto iniciado no governo Itamar
Franco, por meio da Secretária Ângela Pace, foi a humanização das
penitenciárias. O governo do Estado, por intermédio da Secretaria,
tem cumprido esse projeto com Pará de Minas, até mesmo por
exigência do Juiz de Direito. Se forem lá, verão o modelo de
penitenciária que tenta regenerar os presos. Cadeias, Apacs, religião,
nada disso regenera ninguém. Acontecem alguns equívocos e
problemas.

Estou falando sobre a Advocacia-Geral. Há uma ordem do Ministério
Público que tem trazido um mal administrativo ao Estado com a
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proibição de haver advogados nas penitenciárias. Se isso não for
revogado, teremos problemas, porque os presos já não terão
assistência judiciária num processo que estava dando certo. Lá há
escola e trabalho. É um modelo que poderia servir de exemplo.
Infelizmente tive que viajar e cheguei atrasado. Queria fazer este
depoimento dizendo que, no sistema penitenciário de Minas Gerais,
há projetos que estão dando certo, mas a ânsia de acobertar os
equívocos e os erros não permite mostrar o que está bom.

Temos problemas muito mais sérios. Os Deputados que viajam e
conhecem as cadeias do Estado sabem com o que nos deparamos no
interior. Se V. Exas. forem a Rio Preto, perto de Juiz de Fora, verão
como é o sistema carcerário ali: duas celas pequenininhas. Se forem a
Bom Sucesso, no Sul de Minas, verão uma penitenciária com dois
corredores pequenininhos, menores do que isto aqui. Não há
superlotação. Não estou discutindo o problema, por exemplo, das
carceragens da Região Metropolitana. Estou falando do interior, onde
há presos condenados, presos provisórios, mulheres, doidos, tudo
junto, num desrespeito total ao ser humano. E só um policial toma
conta de todos. Às 18 horas, os carcereiros distribuem a comida, vão
embora, fecham a cadeia. Fica um policial na guarita. O Deputado
Dalmo Ribeiro Silva deve saber do que estou falando. Se houver
rebelião, se houver algum problema, não há o que fazer, a não ser
deixar os presos se matarem, como deixaram em Ponte Nova e em
Rio Piracicaba. Aliás, acho que essas duas cidades não pertencem a
Minas Gerais.

Essa é a discussão política que precisamos fazer para ajudar o
governo a resolver esses problemas. Precisamos mostrar ao governo
onde o sistema está dando certo e por que está dando certo. Mas, aí,
os planejadores, os administradores, começam a analisar custo. Ora,
segurança tem preço, segurança custa dinheiro. Sabem com quanto a
Diretora do presídio de Pará de Minas pode contar para fazer gastos
extras com 400 presos e 180 funcionários? Sabem qual é o recurso
financeiro do fundo de caixa, que poderíamos chamar de cartão
corporativo, para se gastar na penitenciária? Quando eu disser, V.
Exas. dirão que é mentira. Pois bem: ela tem R$500,00. Há quatro
meses, Deputado Gustavo, houve um defeito numa bóia da
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penitenciária, e a Diretora não tinha dinheiro para arrumar. A
penitenciária não tem crédito na cidade, porque, a toda a hora, surge
um problema para resolver, e só há R$500,00 para despesas. Então,
ninguém vende fiado para a penitenciária, e vender fiado para o
Estado é vender para não receber. A Diretora, tentando conseguir
verba na Secretaria, ouviu que, antes, era preciso fazer leilão
presencial, mais não-sei-quê. Isso, para custear algo que ficava em,
mais ou menos, R$1.800,00. Sabe qual foi o custo para resolver o
problema, Deputado Getúlio Neiva? V. Exa. já foi do governo,
Secretário de Estado, foi tudo na vida, um grande Prefeito em Teófilo
Otôni. Gastaram-se simplesmente R$400.000,00. É isso que me
revolta. É isso que me deixa indignado. Eu pratico o que falo. Tomo
decisões, às vezes equivocadas, é verdade, perante a legislação,
perante os amigos, mas o Estado precisa ter agilidade para resolver
as coisas, o Estado precisa ter alguém que decida. Quem decidiu que
não poderia fazer aquele pequeno reparo, se, depois, teve de pagar
R$400.000,00, ou tinha interesse no superfaturamento ou não tinha
interesse nenhum em resolver o problema. Certamente, as questões
do Estado não lhe dizem respeito. Ele apenas administra o que lhe
chega e toma decisões. Não há vontade política de resolver esse tipo
de problema. E sabem por quê? Porque nem conhecem o sistema.
Nunca foram a uma cadeia, a uma penitenciária nem a um presídio.
Se perguntarmos às pessoas que estão no comando e dão
sustentação ao Secretário para tomar decisão se conhecem uma
cadeia, se sabem qual é a diferença entre uma cadeia pública, um
presídio e uma penitenciária, com certeza, Deputado Carlin Moura,
eles não saberão responder. Não me refiro ao Secretário. Ele, sim,
tem visitado as penitenciárias, ele as conhece. Temos de enfrentar
esse problema. Estou dizendo isso porque, em Pará de Minas, eu
enfrentei o problema. Vários Deputados Federais, até mesmo o
Deputado Durval Ângelo, foram àquela cidade fazer campanha a favor
da Igreja Católica, infelizmente, defesa de alguns padres equivocados.
E eu enfrentei essa situação em período eleitoral, quando disputava
eleição para Deputado. E por quê? Porque eu tinha plena convicção
daquilo que estava fazendo. Eu tinha de tomar um posicionamento.
Jamais posso me acovardar porque meia dúzia diz que não se pode
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fazer. Eu costumava perguntar, Deputado Sebastião, e, às vezes, de
forma até irônica: “A sociedade não quer?” E não era a sociedade
toda; apenas a manipulada. “Então, que cada um pegue dois presos e
leve para sua casa”. Seria uma solução. Mas nós, homens públicos,
precisamos ter responsabilidade por nossos atos e assumi-los. Por
isso cobro.

Nesse momento em que se discute o projeto de lei complementar da
Advocacia-Geral do Estado, fica evidente para nós a burocracia que
tomou conta do Estado. Ninguém faz mais nada. Todo mundo tem
medo de tomar decisão. Burocratizou-se para não se realizar. E, com
isso, o Estado de Minas Gerais está andando para trás.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Antônio
Júlio, gostaria apenas de fazer uma observação ao pronunciamento
de V. Exa. no tocante ao trabalho realizado pela igrejas. Como
membro e participante ativo de uma Igreja Batista, como pastor, sou
testemunha de que essa Igreja tem dado excelente contribuição na
recuperação de pessoas, visto que está próxima de nós a comunidade
da Pedreira Prado Lopes, onde estamos realizando um trabalho com
os moradores. Como membros arrolados da nossa Igreja, existem
muitos jovens que cresceram e passaram boa parte de suas vidas no
tráfico, mas hoje estão lá, vivendo uma vida bonita, digna e honrada.

Tenho percebido que, em todos os lugares por onde a Igreja tem
empreendido suas ações, acontecem mudanças. Talvez não ocorram
no nível de que gostaríamos, mas hoje temos centenas, diria, sem
exagero algum, milhares de testemunhos de pessoas que passaram
pela Igreja, que receberam uma boa acolhida, que tiveram um bom
acompanhamento e hoje estão perfeitamente reintegradas à
sociedade, são pais de famílias honrados, que, no passado, viviam
correndo da polícia, sendo presos, envergonhando a própria família e
a si mesmos. Hoje são pessoas muito honradas vivendo dentro de
nossa sociedade.

Gostaria apenas de fazer essa observação, Deputado Antônio Júlio,
para que o comentário de V. Exa, que é um comentário pertinente e
inteligente, não jogue na vala comum as entidades e as igrejas que
estão fazendo um trabalho sério, que estão apresentando resultados
positivos e que estão contribuindo para a reintegração de pessoas
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que, infelizmente, tomaram caminhos outros e têm causado muitos
aborrecimentos, dores de cabeça e despesas para o Estado. Pior:
muitos deles, ainda bem jovens, estão perdendo a vida no tráfico,
nessa vida bandida em que muitos vivem. Graças a Deus, temos dado
grande contribuição por meio do trabalho que realizamos, sem
nenhuma ajuda de governos, porque é um trabalho voluntário, feito
com recursos dos dízimos dos membros da nossa Igreja. Ficamos
alegres ao ver que os resultados são muito positivos. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda.
Apenas para esclarecer, fiz referências à Igreja Católica da minha
cidade. Os crentes, os evangélicos não fizeram nenhum tipo de
manifestação. Se qualquer sentenciado não acreditar em Deus, não
conseguirá recuperar-se. É importante a participação da Igreja
Católica e das igrejas evangélicas, protestantes. A Igreja Católica, por
meio de seus leigos, tem tentado fazer esse tipo de trabalho, mas
estou muito à vontade para comentar o episódio da construção da
penitenciária, até mesmo para relembrar os fatos, porque o
acontecimento faz parte da história de Pará de Minas. Se um dia
vocês quiserem, posso passar o filme, a fim de constatarem o que
aconteceu.

Hoje as pessoas criticam o governo, as pessoas falam do Prefeito,
do Governador, de todo mundo, mas não tomam atitudes, ninguém
tem coragem de tomar atitudes. Nos homens públicos estão faltando
atitudes corajosas em prol de um bem comum. Estou discutindo aqui,
Deputado Vanderlei Miranda, a importância de toda a sociedade, de
todas as religiões. Por isso, faço o que falo. Por isso, gosto de bater
no peito e dizer que faço sem nenhuma preocupação de agradar ou
não ao Governador Aécio Neves. Disse-lhe isso pessoalmente. Falei:
“Governador, o senhor gosta de quem o bajula, o senhor gosta de
quem puxa saco, mas esse não é o meu estilo. Se algum dia o senhor
precisar de um companheiro num momento de dificuldade - espero
que isso não aconteça -, conte comigo”. Quero fazer o que faço, quero
continuar lutando pelo nosso povo. Sei que é uma luta um pouco
inglória, Deputado Carlin Moura, mas, num determinado momento,
alguém começará a acompanhar os nossos pensamentos, as nossas
atitudes, o que é o mais importante.
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O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Ilustre Deputado Antônio
Júlio, primeiramente devo esclarecer que não tenho procuração para
fazer a defesa da Igreja Católica.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado, para que não haja dúvida,
gostaria de esclarecer que não foram todas as Igrejas Católicas, mas
alguns Padres. Deixo isso bem claro para que não pensem que me
refiro a todas as Igrejas. Sou católico e freqüento a Igreja. Gostaria
que isso ficasse bem esclarecido.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Perfeitamente, Deputado
Antônio Júlio. Não conheço especificamente o caso de Pará de Minas
e não desejo entrar nessa polêmica, porém, é importante registrar que
a Igreja Católica, por intermédio da Pastoral Carcerária e do sistema
Apac, tem dado uma grande contribuição a todo o povo de Minas
Gerais em defesa dos direitos humanos, de uma sociedade mais justa
e da vida.

Faço esse registro, mas essa não é a polêmica em questão.
Gostaria de tratar do Projeto de Lei Complementar nº 37, que, em uma
primeira leitura, sem dúvida nenhuma, tem um aspecto positivo, pois
propõe a extinção de cargos em comissão na Advocacia-Geral do
Estado. Isso seria uma mini-reforma administrativa nesse âmbito.
Poderíamos pensar que se está procedendo a um enxugamento, ou
seja, a uma diminuição de cargos em comissão, o que poderia ser um
avanço, mas há um outro aspecto sobre o qual precisamos refletir: a
visão do funcionamento da máquina pública do Estado em seu todo.

Atualmente, prevalece em Minas Gerais algo de que V. Exa. se
lembra muito bem: uma visão muito obreira. Estão sendo feitas
grandes e suntuosas obras. O Tribunal de Justiça construirá um novo
palácio, o Poder Executivo pretende criar um novo centro
administrativo, e está sendo construído um grande sistema, a Linha
Verde. Do ponto de vista da segurança pública, pensa-se que serão
resolvidos os problemas com a construção de novas cadeias e
presídios. Isso é de fundamental importância, mas há algo também
fundamental: o servidor público.

Há pouco conversei com algumas pessoas de Turmalina sobre a
questão específica de segurança pública. Deputado Antônio Júlio, há
um ano essa cidade não tem Delegado de Polícia, e isso não ocorre
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somente com essa cidade, pois a maioria das Comarcas de Minas
Gerais estão sem Delegado.

Na CPI carcerária de Brasília, um Delegado de Alvinópolis, que
atendia a Rio Piracicaba, em seu depoimento, disse que um Delegado
tem de atender a várias cidades ao mesmo tempo. Dos 853
Municípios, há menos de 300 Comarcas em Minas Gerais. Não há
Juízes no interior do Estado. Enquanto isso, o Tribunal de Justiça está
preocupado com a sua nova sede administrativa. Teria de ser
realizado concurso para Juiz, para que a prestação jurisdicional
chegue até o cidadão. Em Rio Piracicaba, os presos estavam sob a
guarda de um pobre carcereiro cedido pela Prefeitura Municipal, que
era o coveiro da cidade. Coincidentemente, esse coveiro presenciou a
morte de oito presidiários, que foram assados vivos em uma
carceragem. Isso aconteceu porque, neste Estado, não é realizado
concurso para agente penitenciário. O preso permanece sob a
jurisdição da Polícia Civil, que está sendo ocupada para tomar conta
de presos, enquanto deveria proceder a inquéritos e investigações,
para, com provas materiais, colocar na cadeia, em julgamento justo,
culpados por crimes. Mas isso não acontece, porque a prioridade do
Estado ainda não é o servidor público, ou seja, o funcionamento da
máquina pública. É importante extinguir cargos em comissão da
Procuradoria-Geral do Estado? Sem dúvida nenhuma isso é
importante, mas investiremos em quê? Realizaremos concursos para
agentes penitenciários e efetivaremos os que estão em situação de
miséria e penumbra. Vários agentes penitenciários, que não são
concursados, realizam o mesmo serviço de um concursado e
trabalham em dobro, já que a jornada é dobrada, mas recebem a
metade do salário. Precisamos corrigir essas graves distorções em
Minas Gerais. Precisamos fazer concurso para Agente Penitenciário,
para Delegado de Polícia. Precisamos aumentar o número de
comarcas do Estado. Esse tem de ser o modelo de gestão. Se
queremos um Estado moderno que seja referência para o Brasil,
precisamos sinalizar de forma concreta que vamos investir no nosso
servidor. A presença do Estado se dá na pessoa do seu servidor
público bem remunerado, bem treinado e em condições dignas de
trabalho. Isso é bom para a sociedade mineira. Não dá para
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simplesmente extinguir cargo e ficar juntando dinheiro para fazer as
grandes obras que satisfaçam às grandes empreiteiras, que nadam de
braçada neste Estado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Carlin. Eu ainda
queria complementar a questão da penitenciária falando das atitudes
dos homens públicos, Deputado Irani Barbosa. Quando tivemos
aquele problema da penitenciária em Pará de Minas, havia uma
cadeia no centro da cidade. Tentamos várias vezes, Deputado Dalmo,
junto ao sistema, em Belo Horizonte, desativar a cadeia pública. Até
hoje não há autorização para desativá-la. Sabe o que fizemos, eu,
politicamente, dando respaldo ao Delegado, e o Juiz de Direito, dando
respaldo a todos nós? Às 3 horas da tarde não havia mais um preso
na cadeia pública de Pará de Minas no dia 23/12/2003. Às 7 horas da
tarde não havia uma cela com grade na nossa delegacia. E digo que
nós desativamos, porque tive uma participação efetiva em todo o
procedimento. Desativamos a nossa cadeia pública porque, se assim
não acontecesse... E hoje, graças a Deus, a nossa penitenciária não
tem problemas. As questões de lá são as rotineiras. Não há
superlotação. Os presos vivem no sistema da Apac, - é o que todos
dizem. Só que não é Apac, porque esta é só para preso bonzinho, e lá
tem vagabundo e bandido. Só vão para a Apac aqueles com
oportunidade de ter uma pena alternativa. Precisamos cuidar dos
bandidos. Mas, em Pará de Minas, a Penitenciária Pio Canedo cuida
de tudo e até dá oportunidade àqueles que querem voltar ao convívio
da sociedade, é mais ou menos o sistema da Apac. Contudo, o
sistema da penitenciária é um pouco mais rígido. Tomamos essa
decisão e desativamos a cadeia pública de Pará de Minas.
Imediatamente, alguém aqui de Belo Horizonte, da Secretaria, queria
dizer que aquele ato não poderia ter ocorrido. Mas não deixamos que
isso ocorresse, porque havia sido combinado com a Secretaria. Essa
foi a atitude do Delegado José Nonato, que era o Regional, do Dr.
Ricardo Sávio, que é o Juiz de Execuções em Pará de Minas, enfim,
foi a nossa atitude. Se não fosse feito, o que estaria acontecendo,
Padre João? Teríamos a penitenciária e a cadeia vivendo os mesmos
problemas.

O que está faltando às nossas autoridades, àqueles que controlam o
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sistema é atitude e coragem para tomar decisões, para incomodar
alguém. Na própria delegacia não havia ordem para fazer a reforma.
Nós fizemos sem autorização, porque a planta que se mandava para
cá não era aprovada: não pode, tem de fazer isso, tem de seguir essa
norma, tem de ouvir a Advocacia-Geral do Estado. Está lá para ouvir
até hoje. E as obras estão prontas, com a participação de todos os
Prefeitos da nossa comarca, inclusive o de Pará de Minas, que muito
ajudou, e de todos nós, que de alguma forma contribuímos, até
financeiramente. O que falta, então, são atitudes, coragem de tomar
decisão. É isso que está fugindo um pouco do nosso funcionário e
daqueles que estão administrando o nosso sistema. Até compreendo
tal dificuldade, Deputado Dalmo, porque hoje você tem de prestar
contas de qualquer ato por causa de qualquer denúncia de bandido ao
Ministério Público. O funcionário será processado ou terá problemas.
A pessoa prefere não agir, opta por não tomar nenhuma providência,
deixa as coisas ficarem do jeito que estão, para ver como é que fica.
Quando vemos essas mudanças, isso nos causa uma preocupação
muito grande. Quando há a proibição de ter advogados na
penitenciária, por exigência do Ministério Público... É isso que cobro
dos parlamentares. Você dá uma ordem e não vê as conseqüências
dela, não analisa o que pode acontecer. O que pode ocorrer nesse
caso, por que, por ordem do Ministério Público, não pode haver
advogado “ad hoc” lá, pois não é concursado? Ou querem mandar
para que os advogados do Estado, da Defensoria Pública, não tenham
a mínima condição de trabalhar em presídio? Lá, há 400 presos;
chega preso, sai preso. O que está faltando é coragem, atitude. Está
faltando à Assembléia Legislativa, está faltando às Câmaras
Municipais voltar a discutir políticas e cobrar decisões. É muito bonito
falar. Ouvi parte da CPI. O Estado também tem o que mostrar de bom.
Por que ele não pega o que é bom, toma uma atitude e transforma o
Estado de Minas Gerais em modelo de penitenciária? Já existem
modelos implantados, como o de Formiga. Não sei se está
funcionando. Falo com muito orgulho do modelo de Pará de Minas,
minha cidade. Vamos lá ver o que está sendo feito. É lógico que
existem problemas, mas serve de modelo, aliás, para fazer essa
identificação com a Apac. Na época, os padres disseram que deveria
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ser montada uma Apac. Apac é para presos de bom comportamento.
Mas e os bandidos, onde vamos colocá-los? Deputado Padre João,
quando foi criada a escola dentro do presídio, correu uma lista para
saber quem queria estudar. Se não me engano, 30%, 35% não
quiseram. Algumas empresas também estão levando serviço para os
presos trabalharem dentro dos pavilhões, e foi passada outra lista
para saber quem queria trabalhar. Quarenta por cento dos presos não
querem trabalhar. E aí, eles vão para a Apac? Lógico que não, têm de
ficar na cadeia. É essa discussão que temos de ter coragem de
enfrentar. Há falta de atitude, de enfrentar o problema. Por que hoje o
governo permite a proliferação de “crack” no Estado? Talvez Minas
Gerais seja o Estado em que isso mais acontece. As coisas estão
acontecendo, todo mundo sabe quem está traficando. Mas preferem
pegar aquele coitadinho, que, às vezes, já está viciado pelo traficante
e colocá-lo na cadeia. Deputado Sebastião Helvécio, vamos a uma
penitenciária e nos entristece ver que a maioria absoluta dos detentos
são jovens. Talvez estejam lá por falta de perspectiva, por falta de
atuação do Estado. Então, precisamos ter coragem para enfrentar as
drogas. Será que os órgãos de segurança pública do nosso Estado, o
sistema de inteligência que hoje se implantou - aliás, com escutas
telefônicas clandestinas da polícia -, com todo esse aparato, não
sabem quem são os traficantes, não sabem como chegam as drogas
nas nossas cidades? Temos de combater isso. Mas, para tanto, é
necessário atitude e coragem.

Acho que o Governador do Rio - que está sendo protegido pela
imprensa - tem tomado algumas atitudes, como colocar a polícia nos
morros para enfrentar os bandidos, porque tem de combater a causa,
ou seja, o excesso de drogas que a nossa juventude está consumindo
por falta de perspectiva. Deputado Sebastião Helvécio, vejo alguns
investimentos equivocados, falta de atitude. Vou dar como exemplo a
minha cidade de Pará de Minas. O governo federal inventou fazer
umas quadras da cidadania, que chamo de forninho de assar menino,
que custam um preço absurdo. Nas cidades que visito, elas estão
jogadas, a maioria delas foi quebrada. Anteontem, no bairro
considerado o mais problemático da nossa cidade, uma pequena
favela, houve um tiroteio, porque sumiram 200 pedras de “crack” de
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um traficante. Ele torturou todo mundo, negro, família, mulher, porque
queria saber onde estava a droga. Todo mundo em Pará de Minas
sabe que ele é o traficante, mas a polícia não tinha conseguido pôr a
mão nele. Perto desse bairro, há uma quadra onde não se pode jogar.
Então, para que gastar dinheiro com isso? Por que a Prefeitura não
pode pôr um funcionário para tomar conta? Ela prefere acabar do que
usar em benefício dos jovens, para dar a eles uma ocupação. Hoje,
quando escutava o noticiário policial da nossa cidade, ouvi falar de um
assalto à mão armada praticado por um menor e um maior. É outra
coisa que precisamos ter coragem de enfrentar. Eu denunciei, há 15
anos, que o Estatuto da Criança e do Adolescente só falava em
direitos, não falava em deveres. Eu disse que aquelas crianças seriam
os grandes bandidos do futuro,porque estariam impunes e imunes
para fazer o tráfico. A maioria das pessoas que defendem o estatuto
nem filho tem. Por que um adolescente de 14 anos não pode
trabalhar? Como o trabalho pode desencaminhar alguém? Quem já
trabalhou e foi desencaminhado pelo trabalho? Até aqueles que não
tiveram oportunidade de trabalhar viraram homens pelo trabalho. Se
eles tivessem ficado soltos nas ruas, logicamente teriam ido para o
crime. Começariam se drogando e, depois, não tendo dinheiro para
comprar a droga, começariam a roubar. É isso que está acontecendo
de forma assustadora. A sociedade nem discute isso mais, parece que
já faz parte do nosso dia-a-dia. Não acho que a discussão deve ser
feita apenas do ponto de vista ideológico, dos sonhos, mas do ponto
de vista de atitudes, da prática. Vejo que a maioria dos que participam
desses eventos não querem uma solução, querem sempre fazer
apenas a discussão. Se você ler a lei, achará fantástica, mas, na
prática, ela arruinou os nossos jovens. O Estado não tem condições
de dar ocupação ao jovem que não pode trabalhar, mas isso poderia
ser amenizado. Por que a quadra não foi feita na escola? É essa a
discussão que faço. Vejam como se gasta dinheiro à-toa no nosso
país. São obras que não resolvem nada, que servem apenas de
palanque. Fazer um ginásio poliesportivo é um palanque, mas quero
saber se a Prefeitura vai dar seqüência. Falo isso até para vangloriar-
me um pouco. Nunca fui de fazer propaganda, mas, quando Prefeito,
fiz 17 quadras poliesportivas. E em todas elas coloquei monitores. Eu
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cuidei daquilo que fiz. Não cuidei apenas do lado físico, mas do lado
humano. Havia material, havia jogos de integração. Isso deu um
resultado fantástico. Mas, para isso, precisamos ter atitude e vontade
de fazer. Se você tem funcionários na Prefeitura e quer fazer, você
faz. Nada se faz sem dinheiro; nada se faz sem gastar; o que está
faltando é atitude. Infelizmente, há muito discurso: “Vou inaugurar a
obra e farei uma festa”. Às vezes, gasta-se mais dinheiro com a festa
do que com o próprio custo da obra. Combato isso e sinto-me no
direito de cobrar dos nossos companheiros políticos, dos nossos
Prefeitos, mais atitudes. Tenho cobrado sistematicamente mais
atitude, mais participação dos nossos Vereadores do interior. Não
basta fazer oposição. Deputado Sebastião, fazer oposição é a coisa
mais fácil do mundo. Digo isso até para o nosso amigo, Deputado
Padre João, e para o PT, que foi especialista em denunciar fatos que
nada tinham de concreto. Digo sempre aos companheiros Deputados:
o que falo aqui eu vi, estive no lugar. Se alguém quiser me questionar,
vamos lá para ver se não é a realidade. Fazer oposição, criticar
governo, os governantes e os funcionários é a coisa mais fácil da vida
pública, principalmente para os que não têm responsabilidade.
Quando se faz uma crítica como as que tenho feito aqui, têm de
apresentar os exemplos que citei das nossas atitudes, e, se cobrarem
assumir algum papel para tomar decisão, você tem de estar disposto.
E se me cobrarem, estou disposto, porque virei homem público. Tenho
orgulho de ser político, não tenho vergonha. Por isso não fico
cabisbaixo neste Plenário e, mexe e vira, faço meus questionamentos.
Ontem, ao rever meus documentos, achei uma carta em que
questionei o Governador Itamar Franco, que era do meu partido. E
foram várias as lutas travadas com base nas minhas convicções. O
fato de eu ser do lado do Governador não faz com que eu tenha de
bajulá-lo, tenho é que lhe mostrar o caminho. Mostrei ao Governador
Aécio Neves o equívoco do DER na ocupação das taxas de domínio.
As contas eram as seguintes: R$63.000,00 de taxas por ano onde a
pessoa faturava R$40.000,00, mas, para faturar esse valor, tinha de
pagar R$62.000,00. Isso era um equívoco. Avisei quando o projeto foi
aprovado, mas não quiseram me ouvir.

O pessoal que trabalha com “outdoor” fez um movimento e me
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convidou. Fui lá e vi que eles estavam com 1.200 “outdoors” contra o
Governador para soltar no Estado de Minas Gerais. Pedi-lhes um
pouco de tempo, pois iria ao Governador e tentaria falar com ele.
Disse-lhes que o Governador não sabia disso, e, com certeza, na hora
em que soubesse, mandaria cancelar o processo. Quando cheguei
para falar com o Governador, já havia os fofoqueiros dizendo que eu
estava incentivando as pessoas a fazerem esse movimento, coisa que
não faço. O Governador me atendeu, resolveu o problema na hora e
mandou suspender o processo. Esse tipo de comportamento, fofocas,
falta de atitude, pessoas que querem agradar seus chefes, bajulando-
os, puxando saco, não leva a lugar nenhum. Quando o homem público
tem uma pessoa ao seu lado puxando muito o seu saco, bajulando-o,
dizendo que seu cabelo está bonito, que o seu sapato está com um
brilho fantástico nunca visto na vida, deve encostá-lo, pois ele não é
seu amigo. Infelizmente, é isso que acontece com a maioria dos
políticos do nosso Estado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência

verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/12/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada, Agostinho
Patrús Filho, Gilberto Abramo e Vanderlei Jangrossi, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Inácio
Franco. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Lafayette de Andrada, 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
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar pareceres em fase de
redação final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para
as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei
Complementar nº 34/2007 e Projetos de Lei nºs 18, 27, 30 e 56/2007
(Deputado Gilberto Abramo); 1.615/2007 (Deputado Inácio Franco);
755, 1.676 e 1.879/2007(Deputada Gláucia Brandão); 73, 408, 598,
641, 700, 817, 1.602 e 1.603/2007(Deputado Vanderlei Jangrossi);
885, 1.116, 1.377 e 1.786/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho);
1.584, 1.598 a 1.601/2006 (Antônio Júlio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.615/2007(relator: Deputado Inácio Franco). A
Presidência suspende a reunião. Reabertos os trabalhos com a
presença dos Deputados Lafayette de Andrada, Agostinho Patrús
Filho, Gilberto Abramo e Vanderlei Jangrossi, são aprovados, cada um
por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar nº 34/2007 e dos Projetos de Lei nºs 18, 27, 30 e
56/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 73, 408, 598, 641, 700,
817, 1.602 e 1.603/2007(relator: Deputado Vanderlei Jangrossi); 885,
1.116, 1.377 e 1.786/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho);
1.584, 1.598, 1.599, 1.600, 1.601/2006 (relator: Antônio Júlio). A
Presidência suspende a Reunião. Reabertos os trabalhos com a
presença dos Deputados Lafayette de Andrada, Agostinho Patrús e
Gláucia Brandão são aprovados cada um por sua vez, os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.615, 1.676, 755 e
1.879/2007 (relatora: Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária de 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Agostinho

Patrús Filho.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Bráulio Braz, Eros Biondini e
Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Vanderlei Miranda, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 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 612/2007, na forma do vencido no 1º
turno (relatora: Deputada Cecília Ferramenta); e pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 712/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça, (relatora: Deputada Cecília
Ferramenta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.707, 1.708 e
1.750/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (3) em que solicita
sejam realizadas audiências públicas da Comissão no Município de
Maria da Fé e no Distrito de Monte Verde ( no Município de
Camanducaia), para se discutir a implementação das medidas
decorrentes da Lei nº 17.110, que reconhece tais localidades como
estâncias climáticas, e no Município de Caxambu, para se discutir a
implementação das medidas de recuperação do potencial turístico das
estâncias hidrominerais sul-mineiras (Circuito das Águas) e em que
solicita visita da Comissão à empresa Helibras, com sede no
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Município de Itajubá, com vistas a conhecer suas dependências e as
ações promovidas para expansão de seu parque produtivo; Arlen
Santiago em que solicita audiência pública, em conjunto com a
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a ser realizada
em Montes Claros, para tratar de assuntos referentes à nova
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que se destina a
promover soluções sócio-econômicas àquela região; e da Deputada
Ana Maria Resende em que solicita seja realizada audiência pública
da Comissão na cidade de Montes Claros, para se discutirem as
demissões coletivas em curso na empresa Cotenor. 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.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Ademir Lucas -

Bráulio Braz.
 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 14/2/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Padre João e Paulo Guedes. 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 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Carlos Roberto B. Mourão, Vereador
da Câmara Municipal de Sabinópolis, solicitando tomada de
providências concernente à violação de direitos humanos ocorrida
nesse Município, principalmente no que diz respeito a carência de
promotor de justiça, de policiais civis e militares; dos Funcionários do
Complexo Penitenciário de Juiz de Fora, solicitando tomada de
providências com relação ao mau funcionamento da Penitenciária
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Prof. Ariosvaldo Campos Pires, sediada em Juiz de Fora; das Sras.
Keli Divina de Oliveira Carvalho, vítima de agressão dentro da 49ª
Delegacia Regional de Polícia Civil de Itabira, formulando apelo a esta
Comissão com vistas a que tome providências com relação a esse
assunto; Soraya Brasileiro Teixeira, Juíza de Direito da Comarca de
Araguari, encaminhando, para conhecimento desta Comissão e
providências que julgar cabíveis, cópia do requerimento do Ministério
Público e da decisão dos autos do processo em que figura como
vítima Agamenon Pereira do Nascimento; e Ângela Maria Catão
Alves, Juíza Federal da 11ª Vara - Seção Judiciária de Minas Gerais,
sugerindo a esta Comissão o agendamento de visita para tratarem de
Ação Demolitória em tramitação nessa Vara; dos Srs. Vereador Totó
Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e da
Vereadora Ana Paschoal, solicitando a esta Comissão tomada de
providências quanto ao preso Fábio Henrique da Silva Braga, acusado
injustamente pelo crime de estupro e atentado violento ao pudor;
Cristóvão Gomes Pinheiro, detento da Penitenciária de Francisco Sá,
e Paulo José de Moura, detento da Penitenciária Manoel Martins
Lisboa Júnior de Muriaé, pedindo ajuda a esta Comissão para o
processo criminal deles; Hélio Lisse Junior, Delegado Regional de
Polícia Civil de Frutal, solicitando a esta Comissão tomada de
providências, quanto à designação de agentes penitenciários, pois
existem facções criminosas rivais convivendo de modo acirrado e
perigoso nesse estabelecimento prisional; Revista Observatório Social
Dez Anos, nº 12, setembro/outubro/2007; e de correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça (2),
(20 e 21/12/2007) e Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral
Adjunto Jurídico (20/12/2007); Raimundo Cândido Júnior, Presidente
da OAB-Minas Gerais; Cássio Antônio Ferreira Soares, Chefe de
Gabinete da Secretaria de Defesa Social; Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça; Kennedy de Assis Martins, Chefe de
Gabinete do Diretor-Presidente da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos - CBTU; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia
Civil do Estado (2); Guilherme Hermeto Costa, Ouvidor Ambiental;
Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional
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do Comando-Geral da PMMG; Alex Fernandes Santiago,
Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio
Cultural, Urbanismo e Habitação - CAO-MA - do Ministério Público do
Estado; e Da Sra. Janete de Sá, Presidente da Comissão de Defesa
da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo (19/1/2008); Maurício Campos Jr., Secretário
de Defesa; Da Sra. Luciana Imaculada de Paula, Promotora de Justiça
da Comarca de Ponte Nova (2); e da Sra. Giovanna Carone Nucci
Ferreira, Promotora de Justiça (31/1/2008); do Sr. Paulo de Tarso
Morais Filho, Assessor Especial do Chefe de Gabinete da
Procuradoria-Geral de Justiça; e da Sra. Ana Paula Cerca, Chefe de
Gabinete do Ministro da Previdência Social (9/2/2008). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Elisa
Costa, em que solicita seja realizada visita desta Comissão e da de
Segurança Pública à cadeia pública de Governador Valadares, para
verificar as condições de funcionamento e os problemas relativos à
superlotação dos presos nesse estabelecimento; e dos seguintes
Deputados Padre João (2), em que solicita sejam realizadas reuniões
para, em audiências públicas, debater a perseguição ao direito de
manifestação e de luta por direitos trabalhistas, por parte da Cemig,
no Município de Ouro Preto, debater e dar encaminhamentos à
atuação das Polícias Civil e Militar nos Municípios de Ouro Preto e de
Mariana; Paulo Guedes (2) em que solicita seja realizada reunião no
Município de Montalvânia para, em audiência pública, debater os
procedimentos necessários à apuração de denúncia de lesão corporal
sofrida por Walisson Marinho Dourado; seja formulado apelo à
Corregedoria-Geral da Polícia Militar e ao Ministério Público, com
vistas à apuração da responsabilidade de policiais militares no
espancamento de que foi vítima o Sr. Walisson Dourado; Durval
Ângelo em que solicita sejam convocadas as autoridades militares que
menciona, para audiência pública da Comissão a ser realizada no
Município de Ouro Preto e, seja formulado convite ao Sindpol, à Aspra
e à Ong Defesal Social, para que também se façam, representar na
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mencionada audiência; João Leite em que solicita seja realizada visita
ao Secretário de Estado de Defesa Social, para tratar de questões
relativas à violação de direitos humanos no Município de Ouro Preto.
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.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Padre João.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2008
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fábio
Avelar, Domingos Sávio e Weliton Prado. 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, discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Denilson Olivato, Chefe da Assessoria Parlamentar
substituto do Banco Central do Brasil, publicado no “Diário do
Legislativo”, de 20/12/2007, e Adair Moreira Júnior, Superintendente
da Infraero. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº
973/2007, no 2º turno, é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Célio Moreira, aprovado pela 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 Fábio Avelar em que solicita seja realizada reunião com
convidados para se discutir o Projeto de Lei nº 973/2007; Délio
Malheiros em que solicita realizar reunião para se debaterem, em
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audiência pública, as recentes mudanças na telefonia celular móvel
propostas pela resolução da Anatel, e Carlos Pimenta em que solicita
realizar audiência pública com a finalidade de se discutir e propor
encaminhamento relativo à suspensão do fornecimento de energia
elétrica nos finais de semana, por falta de parâmetro da conta de
consumo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
Carlos Pimenta, Presidente - Chico Uejo - Walter Tosta.

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura, Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Ademir Lucas e Chico Uejo. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
do Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados
(15/12/2007); Carlos Alberto Pavan Alvim (2), Subsecretário da Casa
Civil (20 e 21/12/2007); Marcelo Braga de Freitas, Secretário Adjunto
de Cultura (15/12/2007) e Eleonora Santa Rosa (2), Secretária de
Cultura (19/1/2008). Registra-se a presença do Deputado Eros
Biondini. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de
Ação Legislativas nºs 217, 219, 232, 233, 234, 263, 264 e 354/2007



162

(relator: Carlin Moura), 310, 311, 313, 337e 339/2007 (relator:
Deputado Eros Biondini), que concluem pela sua aprovação na forma
de requerimentos. Registra-se a presença dos Deputado João Leite e
Weliton Prado. Após discussão e votação, são aprovadas, em turno
único, cada uma por sua vez as Propostas de Ação Legislativa nºs
239, 240, 247, 248, 249, 251, 320, 321, 322, 324, 325 e 352/2007
(relator: João Leite), 215, 377, 378, 374 e 375/2007 (relator: Deputado
Gustavo Valadares), que concluem pela sua aprovação na forma de
requerimentos apresentados. As Propostas de Ação Legislativas nºs
381 e 382/2007 foram redistribuídas ao Deputado Carlin Moura e têm
sua discussão adiada atendendo-se requerimento do Deputado João
Leite aprovado pela Comissão. Foram rejeitadas as Propostas de
Ação Legislativa nºs 214/2007 (relator: Deputado André Quintão), 218,
221, 224, 229, 235 e 262/2007 (relator: Carlin Moura), 330 e 335/2007
(relator: Deputado Eros Biondini) e 323/2007 (relator: Deputado João
Leite). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados: André
Quintão e Carlin Moura em que solicitam seja realizado debate público
para discutir funcionamento e estrutura dos Conselhos Tutelares de
Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/2/2008
Às 9h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente acusa
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o recebimento do Projeto de Lei nº 1.762/2008, 1º turno para o qual
designou relator o Deputado Doutor Rinaldo. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.788 a 1.796, 1.798 e 1.799/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi em
que solicita realização de audiência pública desta Comissão e da
Comissão de Transporte, para debater sobre os acidentes rodoviários
e suas conseqüências, sob o ponto de vista dos transportes e da
saúde pública; Rosângela Reis em que solicita realização de
audiência pública desta Comissão e da Comissão do Trabalho, para
debater, no Município de Ipatinga, a saúde pública na Região
Metropolitana do Vale do Aço e a situação dos trabalhadores da área
da saúde. 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.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Carlin
Moura e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia
Mendonça, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a
deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
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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 1.551/2007
(relator: Deputado Vanderlei Jangrossi), que recebeu parecer por sua
aprovação. Registra-se a presença do Deputado Ruy Muniz.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.669, 1.673, 1.678, 1.686, 1.706 e 1.721/2007; e
1.742, 1.745, 1.747, 1.775, 1.781, 1.797 e 1.818/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos: dos
Deputados Carlin Moura em que solicita, sejam formulados votos de
congratulações com o Sindicato dos Professores de Minas Gerais
pelos seus 75 anos de história; em que solicita seja realizada reunião
para, em audiência pública, debater o Programa Poupança Jovem no
Estado; em que solicita seja formulado ao Plenário apelo pela
realização de um ciclo de debates com o tema "100 Anos de
Guimarães Rosa"; Délio Malheiros, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Fundação Caio Martins pela
comemoração dos seus 60 anos de fundação; Dalmo Ribeiro Silva em
que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, discutir
a implementação da Lei nº 17.348, de 2008, que dispõe sobre o
incentivo à inovação tecnológica. 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.
Deiró Marra, Presidente - Ana Maria Resende - Carlin Moura - Maria

Lúcia Mendonça.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 21/2/2008

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz e Almir
Paraca (substituindo este ao Deputado Durval Ângelo, por indicação
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão
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presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Sargento
Rodrigues. 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 apreciar a matéria constante da pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Antônio Carlos Corrêa de Faria, Delegado de Polícia Nível Geral, em
Belo Horizonte, solicitando a esta Comissão tomada de providências
com relação a denúncia grave de abuso de autoridade por parte de
policiais militares sobre interceptações telefônicas ilegais e sobre
prisões determinadas pelos Juízes, embasadas tão-somente em
ocorrências, denúncias anônimas e suspeições; Luiz Carlos Caetano
Monteiro, detento da Penitenciária Nélson Hungria, em Contagem,
pedindo ajuda desta Comissão para o seu processo criminal; Paulo
Antônio da Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Artefatos de Borracha, Borracharias, Vulcanizadoras e
Recauchutadoras de Pneus no Estado de Minas Gerais - Sintibor-MG,
convidando a Comissão para participar da Assembléia Judicial de
Credores Trabalhistas da Unisa, que será realizada às 14 horas do dia
21/2/2008, na Praça dos Trabalhadores, nº 55, Cidade Industrial, em
Contagem; da Deputada Elisa Costa, encaminhando a esta Comissão
cópia de relatório sobre visita à cadeia pública de Governador
Valadares, realizada em 11/2/2008, no qual consta sugestões para a
melhoria da situação dos presos; e de ofício do Cel. Alexandre Salles
Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG, publicado no
“Diário do Legislativo, em 14/2/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 961/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado João Leite, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João
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Leite (7) em que solicita seja formulado apelo, ao Comando-Geral da
PMMG com vistas a que envie a esta Comissão cópia das fichas
funcionais dos policiais que menciona, com exercício na 8ª Cia.
Independente de Ouro Preto; seja formulado apelo à Rádio Itatiaia do
Município de Ouro Preto com vistas a que envie a esta Comissão
cópia das declarações do Sr. Ricardo Gonçalves de Matos sobre
suposta agressão praticada por policiais militares em fevereiro último;
seja formulado apelo ao Delegado Felipe Cordeiro, da 28ª Delegacia
Seccional de Ouro Preto, com vistas a que envie a esta Comissão
cópia das fotos do Sr. Ricardo Gonçalves de Matos, tiradas dia 5 de
fevereiro último, quando este era conduzido por policiais militares à
delegacia local; seja formulado apelo ao Conselho Regional de
Medicina - Seção Minas Gerais com vistas a que apure denúncia
apresentada a esta Comissão, sobre a conduta do médico que
menciona, ao emitir laudo do paciente Ricardo Gonçalves de Matos,
em 6/2/2008, quando este foi atendido na Unidade de Pronto
Atendimento da Prefeitura Municipal de Ouro Preto; e sejam ouvidos
pelo Conselho o Delegado Felipe Cordeiro e o Sr. Ricardo Gonçalves
de Matos; seja formulado apelo ao Prefeito Municipal de Ouro Preto
com vistas a que tome providências para a apuração de denúncia
apresentada em audiência pública, naquela localidade, sobre a
conduta do médico que menciona, na emissão de laudo do paciente
Ricardo Gonçalves de Matos; seja formulado apelo ao Comando-
Geral da PMMG com vistas a que autorize o comparecimento dos
policiais que menciona, para prestar esclarecimentos sobre denúncia
de violência; seja formulado apelo ao Delegado titular da 28ª
Delegacia Seccional de Ouro Preto com vistas a que envie a esta
Comissão cópia dos Registros de Eventos de Defesa Social - Reds -,
emitidos no período de carnaval deste ano e o rol de policiais
acusados da prática de atos de violência; Durval Ângelo (2); em que
solicita a realização de reuniões para, em audiências públicas, debater
a inclusão social do deficiente visual; e sobre o incidente envolvendo o
Prefeito de Vespasiano e policiais militares, por ocasião da realização
de “show” durante o carnaval. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
João Leite, Presidente - Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

231/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 231/2007, de autoria da União da

Juventude Socialista, solicita a criação de instituições públicas de
ensino superior e de escolas técnicas na Região do Rio Doce.

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 de

novembro de 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
instale, na Região do Rio Doce, estabelecimentos de ensino médio
profissionalizante e de ensino superior.

O Programa Estruturador 018 - Ensino Médio Profissionalizante -
prevê a oferta de cursos profissionalizantes de nível técnico para todo
o Estado. As 20 áreas de formação profissional serão oferecidas de
forma concomitante e integrada, para os alunos regularmente
matriculados no ensino médio da rede estadual; e pós-médio, para
alunos de 18 a 24 anos que já concluíram o ensino médio. Esses
cursos serão ministrados em todos os Municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, em todas as sedes de
Superintendências Regionais de Ensino, em todos os Municípios com
mais de 30 mil habitantes, em Municípios com maior nível de
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investimento e em todos os Municípios-sede de microrregiões.
No que concerne ao ensino superior, a Universidade do Estado de

Minas Gerais - Uemg - e a Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes - vêm ampliando suas ações em todo o Estado, por meio
de novos câmpus ou cursos isolados. Há, no entanto, uma certa
carência em relação à Região do Rio Doce.

Sendo assim, somos pelo acatamento da proposta de ação
legislativa em comento, na forma de requerimentos para que sejam
enviados ofícios ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e à Secretária de Estado de Educação, solicitando-
lhes, respectivamente, que envidem os esforços necessários para a
implantação de estabelecimentos públicos de ensino superior e de
cursos profissionalizantes de nível técnico na Região do Rio Doce.

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

Legislativa nº 231/2007, na forma de requerimentos.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
437/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 437/2007, de autoria de Cáritas
Arquidiocesana de Juiz de Fora, sugere a criação de conselhos de
pais nas escolas.

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, em 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.
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A proposta em análise sugere que sejam criados conselhos de pais
nas escolas, com o intuito de envolver a comunidade no
acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas no âmbito
escolar.

A gestão democrática da escola é um dos princípios contidos na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 1996, e
sua implementação nos sistemas de ensino deve-se dar pela
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares
ou equivalentes. Na rede estadual, os colegiados escolares contam
com a participação dos pais de alunos e há também as associações
de pais e mestres vinculadas às escolas. Dessa forma, não há a
necessidade de se criarem novos conselhos nas unidades escolares.
É recomendável, entretanto, que a participação dos segmentos da
comunidade seja estimulada, por meio de ações de divulgação e
abertura da escola à discussão com a comunidade, especialmente os
pais dos alunos, acerca de suas atividades.

Assim, concluímos pelo atendimento da proposta em análise na
forma de requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 437/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
457/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 457/2007, da Ação Social Igreja
Batista Salgado Filho, solicita a promoção de ações de
conscientização sobre anemia falciforme para combater a
discriminação dos alunos portadores da doença.

Publicadas 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 a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

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

A proposta está de acordo com a Lei nº 14.088, de 2001,
regulamentada pelo Decreto nº 42.904, de 2002, que dispõe sobre a
prestação de aconselhamento genético e assistência médica integral
aos portadores de traço e de anemia falciforme e dá outras
providências. O § 2º do art. 3º da lei supracitada determina que o
Estado promoverá campanhas educativas que visem à prevenção da
síndrome da anemia falciforme e que elaborará manuais técnicos para
os profissionais da rede pública estadual de saúde e de educação,
bem como manuais informativos para a população. O art. 3º-A institui
o dia 20 de março como dia estadual de conscientização sobre a
síndrome da anemia falciforme.

Apesar de a proposta não se referir propriamente ao PPAG,
sugerimos o envio de requerimento à Secretaria de Estado de
Educação solicitando a implementação da medida sugerida.

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

Legislativa nº 457/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS
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459, 482 E 484/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 459, 482 e 484/2007, de

autoria, respectivamente, da União Estadual dos Estudantes de Minas
Gerais, da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo
Horizonte e do Parlamento Jovem - PUC Minas, solicitam a criação,
na rede pública de ensino, de um programa de combate aos
transtornos de aprendizagem, com a utilização, sempre que possível,
de equipes especializadas em psicopedagogia.

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 de ação legislativa em análise pretendem que o
Estado tome providências para debelar os transtornos de
aprendizagem apresentadas pelos alunos da rede pública estadual.
Esses transtornos poderiam ser suprimidos com a implantação de
equipes especializadas em psicopedagogia na rede pública de ensino.

Diferentemente das dificuldades esporádicas apresentadas pelo
aluno em seus estudos, que podem ser remediadas com aulas de
reforço, os transtornos de aprendizagem compreendem vários tipos de
dificuldades psicológicas estruturais, e os alunos que os apresentam
obtêm resultados significativamente abaixo do esperado para o seu
nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual.
Basicamente existem três tipos de transtornos: o transtorno da leitura,
o transtorno da matemática e o transtorno da expressão escrita.
Muitas vezes esses transtornos se devem a disfunções do sistema
nervoso central e podem ocorrer associados a problemas nas
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condutas de auto-regulação, percepção social e interação social, que
não constituem por si mesmos transtornos de aprendizagem.

Atualmente, a descrição dos transtornos de aprendizagem é
encontrada em vários manuais internacionais de diagnóstico, como os
elaborados pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação
Psiquiátrica Americana. Ambos os manuais reconhecem a falta de
exatidão do termo transtorno, justificando seu emprego para evitar
problemas ainda maiores inerentes ao uso das expressões doença ou
enfermidade. A etiologia dos transtornos de aprendizagem não é
conhecida, mas há uma suposição de que são causados
principalmente por fatores biológicos, os quais podem interagir com
fatores não-biológicos, agravando o quadro. Esses mesmos manuais
informam que os transtornos não se originam de falta de acesso a
uma educação formal, nem de descontinuidade resultante de
mudanças de escola, nem de traumatismo ou doença cerebral
adquirida, comprometimento na inteligência global ou
comprometimentos visuais e auditivos não corrigidos.

A maioria das crianças com transtornos de aprendizagem
necessitam de ter atendimento psicopedagógico ou fonoaudiológico.
Independentemente desse atendimento, contudo, é importante que
continuem a assistir às aulas e a participar das atividades escolares
normais.

Trata-se, portanto, de assunto da mais alta relevância para o
sistema educacional do Estado, mas, infelizmente, não é pertinente ao
PPAG. Essa é a razão pela qual acolhemos as propostas de ação
legislativa em análise na forma de requerimento solicitando o envio de
ofício à Secretária de Estado de Educação, para que tome todas as
providências necessárias para promover o combate aos transtornos
de aprendizagem, por meio da criação de um programa específico que
seja consolidado no trabalho de equipes especializadas em
psicopedagogia.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 459, 482 e 484/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.
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PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS
470 E 479/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

As Propostas de Ação Legislativa nºs 470/2007, de autoria do
Conselho Estadual de Alimentação Escolar de Minas Gerais - CAE-
MG -, e 479/2007, de autoria do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável de Uberaba, sugerem que o
governo estadual complemente os recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE.

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 os recursos do PNAE sejam
complementados pelo governo estadual a título de contrapartida em
pelo menos 50% relativamente ao valor “per capita” de cada nível e
modalidade de ensino beneficiada.

No Ciclo de Debates “Alimentação Escolar como Estratégia de
Segurança Alimentar e Nutricional”, realizado nesta Casa Legislativa
nos dias 18 e 19/10/2007, ficou evidenciada a necessidade de se
promoverem diversas melhorias na gestão estadual do programa de
alimentação escolar. Os repasses da União à conta do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - têm caráter suplementar, e
a necessidade de o Estado complementar os recursos do programa foi
apontada como uma das prioridades pelos participantes do evento.

Devido ao contigenciamento dos recursos para elevação das
dotações orçamentárias por emendas populares, o atendimento da
proposta em análise pode ser viabilizado na forma de requerimento,
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solicitando à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
juntamente com a Secretaria de Estado de Educação, que procedam
a estudos de viabilidade de incremento das dotações orçamentárias
destinadas ao Programa 234 - Alimentação Escolar.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 470 e 479/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

474, 476 E 478/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 474 e 476, de autoria do

Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea-MG -, e
478/2007, de autoria do Centro de Referência em Segurança
Alimentar e Nutricional - CRSAN-RegionalTriângulo Mineiro -,
solicitam a aquisição, diretamente dos produtores da agricultura
familiar, dos produtos básicos da alimentação escolar do Estado. A
Proposta de Ação Legislativa nº 476/2007 reivindica, ainda, a
ampliação e a melhoria do Programa de Alimentação Escolar - PAE-
MG - , por meio de ação articulada com a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, com
o Conselho de Alimentação Escolar de Minas Gerais - Caes-MG - e
com a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab.

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.
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As propostas de ação legislativa em análise pretendem que o
Estado invista na ampliação e melhoria do Programa de Alimentação
Escolar e na compra de produtos originários da agricultura na
composição da chamada “merenda escolar”.

No Ciclo de Debates “Alimentação Escolar como Estratégia de
Segurança Alimentar e Nutricional”, promovido em outubro de 2007
pela Assembléia Legislativa, a agricultura familiar foi tema recorrente.

Em que pese à louvável intenção das propostas em análise, elas
não são passíveis de emendas ao PPAG, por não dizerem respeito
diretamente às metas físicas e financeiras das ações relacionadas ao
PAE-MG e, sim, à gestão do programa.

O Estado pode criar uma normatização própria para organizar a
gestão estadual do Programa  Nacional de Alimentação Escolar -
Pnae -, a partir das diretrizes contidas na Portaria Interministerial nº
1.010/2006, dos Ministérios da Saúde e da Educação, e nas demais
normas federais do programa, já que a legislação estadual existente,
além de defasada, não traz complementação significativa do Estado
ao ordenamento jurídico federal.

Parece-nos, pois, que as propostas de ação legislativa em comento
devem ser acatadas na forma de requerimento, solicitando o envio de
ofício à Secretária de Estado de Educação, para que elabore uma
normatização estadual para atualizar e organizar a gestão estadual do
Pnae, incluídas nessa normatização formas de ampliação e melhoria
do PAE-MG, ações articuladas com órgãos públicos federais e
estaduais, e, na medida do possível, priorização de produtos advindos
da agricultura familiar na elaboração da alimentação escolar.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 474, 476 e 478/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
475/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 475/2007, de autoria do Conselho
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de Alimentação Escolar de Minas Gerais - Cae MG -, solicita a criação
de fóruns locais, a partir das Secretarias de Estado de Educação e de
Saúde, para determinar as responsabilidades das partes no intuito de
construir um programa estadual com vistas a alcançar uma
alimentação saudável e adequada no ambiente escolar.

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 sugere a criação de fóruns locais, pelas
Secretarias de Estado de Educação e de Saúde, para determinar as
responsabilidades das partes no intuito de construir um programa
estadual com vistas a proporcionar uma alimentação saudável e
adequada no ambiente escolar.

A proposta está de acordo com a Portaria Interministerial nº 1.010,
de 8/5/2006, dos Ministérios da Saúde e da Educação, que institui as
diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de
educação infantil, e de níveis fundamental e médio das redes públicas
e privadas, em âmbito nacional. O art. 7º da portaria supracitada
estabelece que as competências das Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde e de Educação, dos Conselhos Municipais e
Estaduais de Saúde, Educação e Alimentação Escolar sejam
pactuadas em fóruns locais de acordo com as especificidades
identificadas.

Apesar de relacionada ao Programa 234 - Alimentação Escolar -, a
proposta não se refere propriamente ao PPAG. Assim sendo,
sugerimos o envio de requerimento às Secretarias de Estado de
Educação e de Saúde solicitando a implementação da medida
sugerida.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 475/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

491 E 492/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 491 e 492/2007, de autoria da

Associação dos Delegados da  Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais - Adepolc -, solicitam a ampliação das metas financeiras das
Ações 2031 e 2032 do Programa Especial 719 - Ensino Fundamental
e Médio - Escola Estadual Ordem e Progresso -, para que se promova
a equiparação do valor “per capita” dos alunos dos ensinos
fundamental e médio destinado às instituições congêneres 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 de ação legislativa em análise pretendem que o
Estado invista, proporcionalmente, no ensino fundamental e médio da
Escola Estadual Ordem e Progresso os mesmos valores destinados
às instituições congêneres do Estado.

As instituições educacionais vinculadas ao sistema estadual de
defesa social são reconhecidas pela excelência de seu ensino, e os
resultados obtidos nos exames nacional e estadual de aferição
colocam seus alunos entre os melhores do País.

Ainda que justas as reivindicações, parece-nos que a matéria em
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análise deve ser acatada na forma de requerimento solicitando o envio
de ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social, para que busque,
quando da elaboração do Orçamento do Estado, a ampliação dos
valores destinados à Escola Estadual Ordem e Progresso, para
alcançar as equiparações pretendidas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 491 e 492/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
493/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 493/2007, de autoria da Santa
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, sugere a abertura das escolas
municipais nos finais de semana.

Publicadas 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, em 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 sugere que as escolas municipais sejam
abertas nos finais de semana.

Na rede estadual, a abertura de escolas públicas nos finais de
semana é uma experiência desenvolvida com êxito desde 2004, no
âmbito do Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa. Nas escolas que
integram o projeto são oferecidas ou incrementadas oficinas
identificadas com as comunidades, além das atividades de esportes,
cultura e lazer. Há, portanto, maior aproximação da escola com a
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comunidade e expansão das experiências pedagógicas dos alunos.
Os Municípios, por sua vez, têm autonomia para administrar suas
próprias redes.

O atendimento da proposta em análise pode ser viabilizado na forma
de requerimento, solicitando à União dos Dirigentes Municipais de
Educação de Minas Gerais que divulgue nos Municípios a importância
de se desenvolverem, nas redes municipais, projetos semelhantes ao
Projeto Abrindo Espaços, vinculado ao Programa Escola Viva,
Comunidade Ativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 493/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
516/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 516/2007, de autoria de Tânia
Cristina de Castro Gómez Dominguez, objetiva o fornecimento, aos
alunos beneficiados pelo ProUni em Minas Gerais, bolsa-transporte
equivalente a 50% do valor das tarifas.

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 sugere que seja concedida bolsa-transporte de
equivalente a 50% do valor da tarifa aos bolsistas do Programa
Universidade para Todos, do governo federal.
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O gerenciamento do sistema de transporte público é competência
dos Municípios (quando urbano), do Estado (quando intermunicipal) e
da União (quando interestadual). Essa estrutura de gerenciamento
traz grande complexidade para concessão universal de descontos em
tarifas de transporte público. Por outro lado, a reivindicação de bolsa-
transporte é antiga e de todos os segmentos estudantis, não tendo
sido até o momento viabilizada, em especial por causa da dinâmica
deficitária que esse serviço tem experimentado ao longo do tempo.

Contudo, a proposta é pertinente ao PPAG e entendemos que seu
acolhimento deve se dar na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 516/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
525/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 525/2007, do Centro Público de
Promoção do Trabalho - CPPT -, objetiva a destinação de recursos
para a entidade autora, com o fim de financiar atividades de inclusão
digital, cursos de capacitação, cursos para geração de emprego e
renda, intermediação de mão-de-obra, realização de reuniões,
palestras e outras ações.

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.
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A proposta em análise solicita a alocação de recursos para os
CPPTs. Atividades de inclusão digital, cursos de capacitação,
intermediação de mão-de-obra, realização de reuniões, palestras,
entre outras ações, são citadas como exemplos de aplicação a ser
dada para os recursos públicos solicitados.

Os CPPTs são entidades públicas criadas a partir de convênios da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e
parcerias com empresas privadas e públicas, além de organizações
do terceiro setor. Têm como objetivo articular oportunidades de
inserção produtiva do trabalhador, em especial de educação
profissional aliada à prestação de serviços. O objetivo prioritário
desses centros é o de promover o acesso ao primeiro emprego.
Existem hoje 16 CPPTs e outros nove estão em implantação.

O Programa 117 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda -,
sob responsabilidade da Sedese, tem por objetivo “promover o
desenvolvimento integrado das ações que compõem a política pública
de trabalho, emprego e renda, visando à ampliação do acesso do
trabalhador a esses serviços e à sua inserção cidadã no mundo do
trabalho em todo o Estado de Minas Gerais”. O conjunto de ações que
compõem esse programa dispõe de recursos regionalizados e os
CPPTs são claramente o destino de parcela significativa do montante
planejado.

Entendemos, portanto, que, apesar da pertinência da proposta, não
há justificativa para acatá-la uma vez que já se encontra atendida.

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

Legislativa nº 525/2007.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2008

ATA
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/2/2008

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante da
pauta e a discutir e a votar proposiões 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.
Após discussão e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma
por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 473/2007(relator:
Deputado André Quintão); 209 a 211, 348, 349, 363, 367, 382, 407,
409, 413, 414, 416, 417, 419, 420, 452, 508, 509, 512 a 515, 517, 521,
524 e 565/2007 (relator: Deputado Carlin Moura); 212, 213, 383, 384,
472, 498, 503, 554 a 559/2007 (relator: Deputado Eros Biondini ); 147,
154, 423, 425, 527, 528, 530, 531, 533 a 535, 538, 544 a 552, 560,
561, 563, 564, 567 a 569/2007 (relator: Deputado João Leite), e 429,
440, 449 e 487/2007( relator: Deputado João Leite, em virtude de
redistribuição), que concluem pela sua aprovação na forma dos
requerimentos apresentados. As Propostas de Ação Legislativa nºs
381 e 525/2007 são retiradas de pauta a requerimento do Deputado
João Leite, aprovado pela Comissão. A Proposta de Ação Legislativa
nº 516/2007 deixa de ser apreciada em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Carlin Moura. As Propostas de Ação
Legislativas nºs 185, 187, 200 a 206, 208, 385 a 389, 392 e
427/2007(relator: o Deputado Gustavo Valadares, em virtude da
redistribuição), por determinação do Presidente, são retiradas de
pauta, por não cumprirem pressupostos regimentais. São rejeitadas a



183

Propostas de Ação Legislativa nºs 405, 406, 408 e 511/2007 (relator:
Deputado Carlin Moura); 502 e 523/2007 (relator: 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 dos Deputados André Quintão, Eros
Biondini, Carlin Moura e João Leite em que solicitam seja formulado
voto de congratulações com a Deputada Federal Jô Moraes em razão
de sua indicação como Líder do Partido Comunista do Brasil - PCdoB
- na Câmara dos Deputados; André Quintão em que solicita seja
realizada reunião desta Comissão, para em audiência pública,
apresentar o balanço das emendas populares ao PPAG voltadas para
as políticas de atenção aos direitos da criança e do adolescente e
para discutir e definir com os movimentos sociais as prioridades da
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

225/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 225/2007, de autoria da 23ª

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte,
solicita a atualização, a diversificação e o enriquecimento dos planos
curriculares das escolas públicas do ensino médio, implantando o 3º
ano integrado, a fim de propiciar ao aluno melhores condições para
ingressar no ensino superior.

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 análise pretende que o Estado
forneça, de forma concomitante, aos alunos do 3º ano do ensino
médio da rede pública um sistema similar ao pré-vestibular, a fim de
que possam obter melhores condições de ingresso no ensino superior.

Os cursos preparatórios para o vestibular têm-se dedicado mais a
ensinar formas de obter bons resultados nas questões específicas
desse teste do que propriamente reforçar o estudo das disciplinas do
ensino médio.

O Estado, tendo como exigência os Parâmetros Curriculares
Nacionais e utilizando-se do direito de diversificar os currículos
escolares, vem, paulatinamente, melhorando o desempenho dos
alunos no ensino médio. Parece-nos mais adequado que o Estado
encontre mecanismos de reforçar a aprendizagem das matérias do
ensino médio do que criar um grande “cursinho pré-vestibular”. A bem
da verdade, o erro está na forma escolhida para determinar o ingresso
dos estudantes no ensino superior, que valoriza o resultado de um
teste em detrimento da vida escolar pregressa do aluno.

Dessa forma, somos pelo acatamento da proposta em comento, na
forma de requerimento solicitando o envio de ofício à Secretária de
Estado de Educação para que estude a possibilidade de aulas de
reforço para todos os alunos do ensino médio da rede pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 225/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS 357
E 359/2007

Comissão de Participação Popular
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Relatório
As Propostas de Ação Legislativa n°s 357/2007 e 359 /2007, de

autoria da Gerência Regional de Saúde de Ubá e da Prefeitura
Municipal de Antônio Carlos, respectivamente, solicitam a implantação
de política para os hospitais de pequeno porte.

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 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.

As propostas em epígrafe solicitam a implantação de política para os
hospitais de pequeno porte. A proposta da Prefeitura Municipal de
Antônio Carlos solicita ainda prioridade para o hospital daquela
cidade, que vem atendendo com qualidade e acolhendo com respeito
os cidadãos que o procuram, a despeito dos problemas de
manutenção que enfrenta.

No PPAG há um programa denominado “Atenção à Saúde” (706)
que tem como uma de suas ações a atenção ao hospital de pequeno
porte (4390).

A finalidade dessa ação é adequar os hospitais que possuem até 30
leitos à função de unidades de suporte ao Programa de Saúde da
Família - PSF. Dessa forma, pretende-se qualificar a atenção básica,
por meio da formação de rede que integre as equipes do PSF com a
equipe do hospital de suporte. Para tanto, pretende-se suprir as
necessidades de capacitação do hospital, bem como as suas
necessidades de atualização tecnológica, para uma melhor atenção
integral à saúde da população local.

Pelo aduzido, entendemos não ser necessária a inclusão das
propostas no planejamento do Estado, uma vez que já há previsão de
ações dessa natureza no Plano Plurianual. Consideramos, entretanto,
muito importante o encaminhamento do pedido à Secretaria de Estado
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de Saúde, solicitando especial atenção para os hospitais de pequeno
porte dos Municípios solicitantes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa n°s 357/2007 e 359/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
435/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 435/2007, da Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora e da Associação dos Moradores do
Bairro Amazônia, solicita que a alfabetização seja feita aos 4 anos de
idade, 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, 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 que a alfabetização das crianças
seja realizada aos 4 anos de idade, pelo sistema estadual de ensino.

No sistema público de ensino do Estado de Minas Gerais o processo
de alfabetização dos alunos é iniciado aos 6 anos de idade, consoante
as melhores práticas pedagógicas e padrões internacionais.

Assim sendo, a matéria não é pertinente com o instrumento de
planejamento estadual, razão pela qual deixamos de acolhê-la.

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

Legislativa nº 435/2007.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
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André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

436/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 436/2007, de autoria do Conselho

Municipal de Saúde de Juiz de Fora, sugere a inclusão de conteúdos
de filosofia, sociologia, organização social e política do Brasil e análise
sintática da língua portuguesa no ensino fundamental.

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 sugere que sejam incluídos nos currículos do
ensino fundamental conteúdos de filosofia, sociologia, organização
social e política do Brasil e análise sintática da língua portuguesa.

As disciplinas de Filosofia e Sociologia são componentes
obrigatórios dos currículos de ensino médio, segundo a Resolução
CNE/CEB nº 4, de 2006. O Conselho Nacional de Educação
considerou, na edição da referida norma, que o conteúdo de tais
disciplinas é adequado ao ensino médio. Já a inclusão do tema
organização política do Brasil nos currículos dos ensinos fundamental
e médio está disciplinada na Lei nº 15.476, de 2005. Por sua vez, a
análise sintática integra obviamente os estudos da disciplina de
Língua Portuguesa, não fazendo sentido ministrá-la como uma
disciplina à parte.

Pelos motivos expostos, não acolhemos a proposta em tela.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação
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Legislativa nº 436/2007.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
460/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 460/2007, de autoria da
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Minas Gerais,
solicita a melhoria da estrutura física da rede de ensino estadual, com
o fim de suprir a demanda do Estado e incluir os alunos do nível
médio que atualmente são atendidos pela rede municipal de ensino.

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 que a rede estadual de ensino atenda
os alunos do nível médio que atualmente estão nas escolas
municipais. Para isso, sugere que a estrutura física da rede estadual
de ensino seja melhorada.

Um dos programas estruturadores da Área Educação de Qualidade
do PPAG 2008-2011 é o Programa Novos Padrões de Gestão e
Atendimento da Educação Básica, que tem o objetivo de melhorar o
desempenho das escolas por meio da definição e da implantação de
padrões básicos relacionados com a gestão escolar, à rede física e
aos recursos didático-pedagógicos, orientados para o aprendizado do
aluno e a eficiência operacional. As Ações 1.124 e 1.109 desse
programa cuidam da melhoria da infra-estrutura física, do mobiliário e
dos equipamentos escolares, nos ensinos fundamental e médio.
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Outro programa relacionado com a proposta em análise é o
Programa Associado Melhoria do Ensino Médio, que tem o objetivo de
expandir as oportunidades educacionais e elevar os níveis de
aprendizagem dos alunos do ensino médio. Nesse programa, há a
Ação 2.036 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares
do Ensino Médio -, que tem a finalidade de melhorar a rede física,
inclusive a das escolas do campo, com vistas a atender a toda a
demanda do Estado.

Diante do exposto, entendemos que a proposta já está acatada por
meio das ações mencionadas, razão pela qual sugerimos sua
rejeição.

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

Legislativa nº 460/2007.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
461/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 461/2007, de autoria do Conselho
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais -
Consea-MG -, sugere a distribuição de dicionário da língua portuguesa
aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas.

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 sejam distribuídos dicionários da
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língua portuguesa aos alunos do ensino fundamental e médio, no
âmbito do programa de distribuição de livros didáticos.

Conforme a Resolução FNDE nº 3, de 2008, o dicionário da língua
portuguesa integra a relação dos livros a serem distribuídos à conta
do Programa Nacional do Livro Didático às escolas das redes estadual
e municipal. Ainda de acordo com a norma, o quantitativo de
exemplares dos materiais didáticos a serem distribuídos será definido
com base nas projeções de matrículas previstas para o ano letivo
objeto do atendimento.

Dessa forma, não acolhemos a proposta em tela, uma vez que seu
conteúdo já está atendido pelo programa mencionado.

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

Legislativa nº 461/2007.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
494/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 494/2007, da Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora, sugere a realização de conferências
municipais e estaduais de educação abertas ao público em geral.

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, em 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 sugere que sejam realizadas conferências
municipais e estaduais de educação abertas ao público em geral.
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Foi realizada, entre os dias 13 e 15/12/2007, a etapa estadual da
Conferência Nacional de Educação, a ser realizada em abril de 2008.
A conferência estadual concluiu por um relatório propositivo, com base
nas diretrizes do Plano Decenal de Educação de Minas Gerais, o qual
foi também elaborado por meio de discussões em todo o Estado. A
etapa regional ocorreu em seis cidades-pólo do Estado. Foram
discutidos os seguintes temas: desafios da construção de um sistema
nacional articulado de educação; democratização da gestão e
qualidade social da educação; construção do regime de colaboração
entre os sistemas de ensino; financiamento da educação; inclusão e
diversidade na educação básica e formação e valorização profissional.

Dessa forma, consideramos que o Estado tem aprimorado os
mecanismos de discussão com a sociedade dos temas relacionados à
educação, motivo pelo qual consideramos devidamente atendida a
sugestão objeto da proposta em análise.

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

Legislativa nº 494/2007.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
495/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 495/2007, de autoria da Escola
Estadual Professor José Eutrópio, solicita a equiparação dos
vencimentos do Auxiliar de Secretaria aos do Professor da educação
básica.

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
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período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta
Comissão como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em exame solicita a equiparação dos vencimento do
Auxiliar de Secretaria aos do Professor da educação básica.

Segundo as diretrizes nacionais da educação, a atividade docente
deve ser a mais valorizada nos sistemas de ensino, pois constitui-se
em atividade-fim da tarefa educacional. O Auxiliar de Secretaria apóia
o processo e tem importante função, mas exerce atividade-meio na
consecução das metas da educação.

Assim sendo, torna-se impossível acolher sugestão dessa natureza,
pois contraria um princípio basilar do sistema educacional.

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

Legislativa nº 495/2007.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
496/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 496/2007, do Conselho Municipal
de Saúde de Juiz de Fora, solicita capacitação para os pais dos
alunos, em todos os níveis de ensino.

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 tela solicita capacitação para os pais dos alunos, em
todos os níveis de ensino.

O objetivo da rede estadual de ensino é a formação integral de seus
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alunos. Para a consecução dessa meta, o sistema capacita servidores
docentes, administrativos e auxiliares, ou seja, profissionais
diretamente vinculados ao trabalho desenvolvido na escola. Os pais
dos alunos, embora responsáveis por sua educação fora da escola,
não têm vínculo profissional com ela - nem são estudantes. A
capacitação de pais de alunos não é, portanto, objetivo da escola.

Os pais que quiserem estudar podem se inserir no sistema público
de ensino, por meio da modalidade própria, que é a Educação de
Jovens e Adultos. Serão recebidos como alunos, fazendo jus a todos
os recursos disponíveis no sistema.

Por esse motivo, entendemos que a proposta não deve ser acolhida
pelo PPAG.

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

Legislativa nº 496/2007.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.070/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Liga Mineira de Atletismo - LMA -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/2/2008 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
O Projeto de Lei nº 2.070/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Liga Mineira de Atletismo, com sede no Município de Belo Horizonte.
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
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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. 44, a não-
remuneração de seus dirigentes, Conselheiros, membros de
comissões, associados ou instituidores por suas atividades; e, pelo
art. 48, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a organização associativa para atletas portadores de
deficiência física, com objetivos sociais semelhantes e com título de
utilidade pública estadual.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.070/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.781/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.781/2007, de autoria da Deputada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
Córrego Rio Pretinho - Aprurp -, com sede no Município de Nova
Belém, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.781/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais

Córrego Rio Pretinho - Aprurp -, com sede no Município de Nova
Belém.

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

Produtores Rurais Córrego Rio Pretinho - Aprurp -, com sede no
Município de Nova Belém.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2008

ATA
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartões - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 2.110 a 2.124/2008 - Requerimentos nºs 1.900 a 1.929/2008 -
Requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça - Proposições Não
Recebidas: Requerimentos do Deputado Delvito Alves (3) -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró
Marra - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
Lafayette de Andrada - 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.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h12min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do TRE-MG,

agradecendo a atuação e o apoio desta Casa na solenidade de posse
do Presidente e do Vice-Presidente desse Tribunal.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes e Obras Públicas ,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.600 /2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luiz Antônio Pagot, Diretor-Geral do DNIT, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.207/2007, da Comissão
de Transporte.

Do Sr. Isman José Carneiro, Presidente da Câmara Municipal de
Formoso, informando a composição da nova Mesa Diretora dessa
Casa.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG,
solicitando que esta Casa indique, até 15/3/2008, um representante
titular e um suplente para compor o Grupo Coordenador do Fundo de
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas
Gerais.

Da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.626/2007, da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.439/2007, da
Comissão de Meio Ambiente.

Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de Governo, prestando
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informações relativas ao Requerimento nº 1.599/2007, do Deputado
Wander Borges.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Meio Ambiente, indicando a Sra. Célia Maria Brandão Fróes, da
Gerência de Planejamento e Recursos Hídricos do Igam, como
representantes dessa entidade, para compor o grupo técnico de apoio
ao planejamento e execução das ações da Cipe-São Francisco .(- À
Cipe-São Francisco.)

Da Sra. Fabiana de Lima Leite, Superintendente de Prevenção à
Criminalidade da Secretaria de Defesa Social, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 1.624/2007, da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Nilton Borges Ramos, Presidente da Federação Sindical dos
Servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil,
informando que essa Federação referendou a Carta de Brasília
aprovada no IV Encontro Federativo Interestadual Sindical, a qual
apresenta propostas para o setor de transportes como um todo. (- À
Comissão de Transporte.)

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, Gerente de Projeto da GC
Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, informando que foi firmado
o convênio que menciona, publicado no “Diário Oficial da União” de
28/12/2007, com vistas à execução dos Programas de Proteção a
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte”.(-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. Paulo Roberto Messias Strack, responsável pela Central de
Convênios da Embratur, informando que foi firmado o convênio que
menciona objetivando a execução das ações previstas no Plano
Aquarela-Marketing Turístico Internacional do Brasil.(-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.)

CARTÕES
Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro-Corregedor do Tribunal
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de Contas do Estado, encaminhando o relatório de atividades de 2007
da Corregedoria desse órgão. (-À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Sidney Antônio de Souza, Presidente da Associação dos
Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes,
encaminhando exemplar do Manual de Controle Interno Municipal:
Uma Abordagem Prática para os Municípios Mineiros. (-À Comissão
de Assuntos Municipais.)

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 2.110/2008

Declara de utilidade pública a instituição Obras Sociais São Jorge,
com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sociais São Jorge, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da instituição Obras Sociais São

Jorge, é o atendimento das necessidades de promoção social e
humana da população carente do Bairro Jardim América e regiões
adjacentes, em Belo Horizonte. Para a consecução de seus objetivos,
a instituição poderá criar estabelecimentos específicos destinados a
atender crianças e pessoas carentes.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.111/2008
Institui o Dia da Comunidade Japonesa no Estado e dá outras
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providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 18 de junho como o Dia da Comunidade

Japonesa, o qual passa a integrar o calendário oficial do Estado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Cecília Ferramenta
Justificação: Em 18/6/2008, comemoram-se cem anos da imigração

japonesa no Brasil. O primeiro navio com imigrantes japoneses,
Kasato Maru, aportou em nosso país nessa data, dando início a uma
parceria hoje centenária.

Atualmente, existem no Brasil 1.500.000 japoneses e descendentes,
sendo a maior população japonesa fora do Japão. Em Minas Gerais, a
comunidade japonesa contribui de maneira decisiva para o
desenvolvimento econômico do Estado, principalmente na região do
Vale do Aço. A presença empreendedora dos japoneses e seus
descendentes no Estado tem como símbolo o primeiro grande
investimento do Japão no exterior depois da 2ª Guerra Mundial: a
construção da Usiminas, hoje o maior complexo produtor de aços
planos da América Latina.

Além de reforçar os laços de amizade, a instituição do dia 18 de
junho como Dia da Comunidade Japonesa será também uma
oportunidade para consolidar ainda mais as relações comerciais entre
Minas Gerais e o Japão. Nos últimos quatro anos, as exportações
mineiras para aquele país cresceram 79,3%. Em 2007, o Japão
figurou na 5º posição entre os países que mais importam produtos de
Minas Gerais e foi o 9º país com mais exportações para o Estado.

Portanto, é de grande justeza a homenagem a essa comunidade
que tanto contribuiu e continua a contribuir para o desenvolvimento do
Estado.

Pela importância do tema, contamos com o apoio dos nobres pares
para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.112/2008
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Institui o Dia Estadual do Pesquisador Científico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Pesquisador Científico, a

ser comemorado, anualmente, no dia 15 de fevereiro.
Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Hely Tarqüínio
Justificação: Os avanços da ciência e da tecnologia evidenciam um

trabalho científico que tem como suporte a dedicação dos
pesquisadores.

Após anos de estudo e experiências, em que esses abnegados
seres humanos se debruçaram sobre uma determinada linha de
pesquisa, oferecem os conhecimentos e as descobertas a toda a
humanidade.

Como o trabalho de pesquisa científica é, geralmente, desenvolvido
nos ambientes herméticos dos laboratórios, os pesquisadores
raramente deixam o anonimato e quase nunca recebem o
reconhecimento devido.

O escopo do projeto que apresentamos é valorizar esses cientistas e
sua decisiva atuação pelo progresso e pela vida.

A data proposta para a comemoração é 15 de fevereiro, que
também é a de nascimento de Galileu Galilei, notável pesquisador
nascido em Florença, Itália, em 15/2/1564.

Suas descobertas transpuseram os séculos e muito contribuiram
para várias ciências.

A instituição do Dia do Pesquisador Científico homenageia os
pesquisadores científicos mineiros e todos os pesquisadores
contemporâneos, além dos que os antecederam ao longo da história.

Destaque-se o legado de Leonardo da Vinci, pintor, anatomista,
engenheiro, matemático, músico, arquiteto e escultor.

A data lembrará as pesquisas de Charles Darwin, de Sigmund Freud
e de Claude Bernard, famoso fisiologista francês a quem a medicina
deve a descoberta do conceito de homeostase e do fenômeno de
vasodilatação e vasoconstrição.

Peço, pois, o apoio de meus ilustres pares na aprovação deste
projeto.
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- 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 2.113/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Batista Shalon

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

Batista Shalon Adonay o imóvel constituído por uma área de
1.225,00m2 (um mil, duzentos e vinte e cinco metros quadrados),
situado na Av. Antônio de Pinho Tavares, próximo às Quadras 119 e
QC-10, no Conjunto Habitacional Cristina, no Município de Santa
Luzia.

Parágrafo único - O referido imóvel neste artigo destina-se ao
funcionamento da sede da Associação Batista Shalon Adonay.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Irani Barbosa
- 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 2.114/2008
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-455 que liga os

Municípios de Uberlândia e Campo Florido.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Virgílio Galassi o trecho da Rodovia MG-

455 que liga os Municípios de Uberlândia e Campo Florido.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O projeto de lei em tela tem como objetivo homenagear

Virgílio Galassi, que desenvolveu, em Uberlândia, sólida carreira
política voltada para a comunidade e para o desenvolvimento da
cidade. Inicialmente, foi Vereador e Presidente da Câmara Municipal
e, por quatro mandatos, foi Prefeito, além de ter atuado na elaboração
da Constituição de 1988, como Deputado Federal. Foram quase 30
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anos de dedicação à vida pública.
Fazia parte do grupo dos “Cocão”, que durante décadas disputou a

política na cidade com os “Caió”, agremiações que, mesmo após
serem substituídas por partidos de expressão nacional, nunca
deixaram de fazer parte do folclore local. Político de fala mansa e
pulso firme, lutou duramente em defesa dos interesses da região,
tornando-se uma referência para a população local.

Na avaliação de suas administrações, creditava o sucesso a seus
companheiros, que lhe asseguravam uma estrutura sólida e
possibilitavam decisões corretas. Entre suas realizações, estão o
Distrito Industrial, o saneamento de 100% da cidade, o estádio do
Parque do Sabiá, a maioria dos viadutos e o início da despoluição do
Rio Uberabinha.

Virgílio Galassi ajudou ainda a levar a Escola Agrotécnica Federal
para o Município, quando foi convidado para assumir a Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, em Brasília, nos fins
dos anos 60. Também foi membro fundador da primeira Escola de
Medicina de Uberlândia. Já afastado da vida pública, mas sempre
preocupado com o futuro de Uberlândia, faleceu em janeiro de 2008,
aos 84 anos, deixando a esposa, Maria Luísa, e três filhos, Paulo,
Rejane e Regina.

Diante dessas considerações, solicito aos nobres Deputados apoio
para este projeto de lei que visa atribuir o nome de Virgílio Galassi ao
trecho da Rodovia MG-455 que liga os Municípios de Uberlândia e
Campo Florido.

- 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 2.115/2008
Determina a instalação de aparelhos de aquecimento solar em

alternativa à rede elétrica de alimentação dos chuveiros nas casas
populares construídas pela Cohab.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica determinada a instalação de aparelhos de aquecimento

solar nas casas populares construídas pela Companhia de Habitação
do Estado de Minas Gerais - Cohab -, em alternativa à rede elétrica de
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alimentação de chuveiros.
Art. 2º - Para fins do disposto nesta lei, a Cohab utilizará aparelhos

de aquecimento solar simplificados, dando preferência aos fabricados
por empresas mineiras.

Art. 3º - O preço do aparelho de aquecimento solar deverá ser
incluído no orçamento da construção de cada casa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Deiró Marra
Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem por finalidade a

instalação de aparelho de aquecimento solar simplificado nas casas
construídas pela Cohab, em alternativa à rede elétrica de alimentação
de chuveiros.

Criada na década de 60, a Cohab visa combater o déficit
habitacional e urbanizar vilas e favelas no Estado, na tentativa de
responder ao desafio do êxodo rural e da migração populacional para
os grandes centros urbanos.

Assim sendo, é importante lembrar que diante dos novos desafios
da atualidade, o trabalho da Cohab continua sendo gigantesco,
porque a demanda social por novas moradias no Estado é crônica e
acumulou-se ao longo dos anos.

A alternativa de utilização de aquecimento solar no lugar da rede
elétrica de alimentação de chuveiros caracteriza-se como grande e
desafiadora iniciativa a ser implantada na construção de casas
populares.

Com o objetivo primordial de diminuir o consumo de energia elétrica
no Estado, esta iniciativa constitui também meio eficaz para
diminuição da despesa mensal do cidadão que busca as casas
populares.

É sabido que grande parte da população que busca a moradia
popular possui condição financeira limitada, às vezes enfrentando
dificuldades de manter-se e até de sobreviver. Com a utilização de
aquecedores solares terão contas de energia diminuídas ou mínimas.

Assim, certos de que com esta grande inovação o consumo de
energia elétrica nas casas construídas pela Cohab irá diminuir,
justificamos a importância e a necessidade desta proposição.
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Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares
desta Casa Legislativa à aprovação do projeto que apresentamos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.764/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.116/2008
Determina a inclusão do nome e do número de registro no Creci do

corretor responsável pela negociação na escritura pública, no ato de
sua lavratura nos cartórios do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica determinada a inclusão do nome do corretor

responsável pela negociação, bem como do número de seu registro
no Creci, na escritura pública, no ato de sua lavratura em cartório do
Estado.

Art. 2º - No caso de a negociação ter sido feita sem a participação
de corretor, esta circunstância deverá constar na escritura pública.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Deiró Marra
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de especificar na

escritura pública o nome e o registro no Creci do profissional
responsável pela negociação. No ato da lavratura daquela, caberá ao
escrivão responsável fazer com que nela conste o nome desse
profissional. Com tal medida, tornar-se-á possível identificar o corretor
em cada transação e ainda observar seu registro junto ao órgão de
classe, o que inibirá a atuação de profissionais inabilitados.

Com isso, diante de qualquer divergência ou vício, será possível
buscar o corretor responsável pela negociação para que solucione o
problema. Será possível verificar também a não-participação deste
profissional em algum negócio.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares
desta Casa Legislativa à 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 2.117/2008
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Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do Circuito
Turístico Serras de Minas, com sede no Município de Viçosa.

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

Municípios do Circuito Turístico Serras de Minas, com sede no
Município de Viçosa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Eros Biondini
Justificação: O Circuito Turístico Serras de Minas abrange os

Municípios de Acaiaca, Araponga, Barra Longa, Guaraciaba,
Guiricema, Paula Cândido, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do
Escalvado, Ubá e Viçosa. Conta com natureza exuberante, com
serras, montanhas, cachoeiras, rios, lagos e vales, além de artesanato
diversificado, importantes manifestações culturais e rica gastronomia
mineira.

Com a finalidade de promover a elaboração e coordenação de um
plano integrado para o desenvolvimento sustentável do turismo na
região, esses Municípios criaram a Associação dos Municípios do
Circuito Turístico Serras de Minas.

Entidade sem fins lucrativos, tem como objetivos assessorar a
implantação de projetos que beneficiem as comunidades envolvidas,
contratar, formar e capacitar técnicos para acompanhar e avaliar suas
atividades, estimular a cooperação entre os segmentos relacionados
ao turismo local e promover o intercâmbio de conhecimentos entre
seus associados.

Considerando a importância de suas atividades para o
desenvolvimento do turismo no Estado, contamos com o apoio 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 2.118/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Chico

Mendes - Grupo VI, com sede no Município de Arinos.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Chico Mendes – Grupo VI, com sede no Município de
Arinos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Eros Biondini
Justificação: Fundada pelos integrantes do Projeto de Assentamento

Chico Mendes -Grupo VI, localizado no Bairro Vermelho, Município de
Arinos, a Associação Comunitária Chico Mendes - Grupo VI tem como
finalidade a defesa e preservação do meio ambiente e do patrimônio
histórico e artístico, além da promoção do desenvolvimento
sustentável.

Visando ao bem-estar de seus associados, desenvolve atividades
voltadas para a educação profissional e comunitária e a construção da
cidadania, além de ações nas áreas de saúde, segurança alimentar e
nutricional, assistência social, combate à pobreza e desenvolvimento
econômico e social.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a entidade
merecedora do título de utilidade ública e esperamos a anuência dos
nobres Deputados a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.119/2008
Declara de utilidade pública o Movimento de Promoção Social -

Mops -, dos Bairros São Geraldo, Caetano Furquim, Casa Branca e
Mariano de Abreu, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Promoção Social - Mops -, dos Bairros São Geraldo, Caetano
Furquim, Casa Branca e Mariano de Abreu, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Roberto Carvalho
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Justificação: Fundada em 1997 e em pleno funcionamento desde
então, a entidade denominada Movimento de Promoção Social –
Mops -, dos Bairros São Geraldo, Caetano Furquim, Casa Branca e
Mariano de Abreu, realiza em sua comunidade um trabalho de larga
importância. Com amplo espectro de atuação, a entidade se ocupa de
praticamente todo tipo de ação social de cunho beneficente e caráter
gratuito, estando especialmente voltada para o bem-estar do menor
carente e marginalizado. É interessante ainda notar que a entidade
busca não só atender os desvalidos e abandonados, mas também
procura adotar meios tendentes a prevenir e corrigir as causas dos
problemas sociais. Trata-se, em verdade, de um trabalho cuja
importância deve ser reconhecida pelos representantes do povo
mineiro.

Diante do exposto e do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação deste singelo 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 2.120/2008
Declara de utilidade pública o Estrelinha Esporte Clube, com sede

no Município de Dores de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Estrelinha Esporte

Clube, com sede no Município de Dores de Guanhães.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Roberto Carvalho
Justificação: O Estrelinha Esporte Clube, fundado em 17/8/98, é

uma associação sem fins lucrativos, que oferece à comunidade
atividades de lazer e prática esportiva. Ademais, a referida entidade
promove a salutar integração da comunidade, fomentando o espírito
de união e paz.

Cumpridos todos os requisitos formais, contamos com o apoio desta
Casa para que seja reconhecida, também pelo poder público, a
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nobreza desse trabalho.
- 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 2.121/2008
Declara de utilidade pública a Casa da Criança de Presidente

Olegário, com sede no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Criança de

Presidente Olegário, com sede no Município de Presidente Olegário.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Roberto Carvalho
Justificação: A Casa da Criança de Presidente Olegário, constituída

em 6/5/51, é uma entidade sem fins lucrativos que oferece à
comunidade local atendimento às crianças, apoio ao desenvolvimento
cultural e assistência educacional gratuita. Busca ainda coordenar
ações em defesa de direitos sociais objetivando a promoção da
pessoa humana e da justiça social. Cumpridos todos os requisitos
formais, contamos com o apoio desta Casa para que seja reconhecida
também pelo poder público a nobreza desse trabalho.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.122/2008
Altera o art. 7º da Lei nº 16.513, de 21 de dezembro de 2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso XXV do art. 7º da Lei nº 16.513, de 21 de dezembro

de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
XXV - saída, em operação interna, de veículo automotor com até

127 HP de potência bruta, destinado ao portador de deficiência físico-
motora, motorista ou não, cuja habilitação seja restrita, para o
motorista, a veículo especialmente equipado, ainda que apenas com
direção hidráulica ou câmbio automático, de série ou não”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Walter Tosta
Justificação: Os portadores de deficiência físico-motora constituem

um segmento da sociedade que ainda sofre muita discriminação e que
busca condições de convivência em sociedade. Para tanto, é
necessário que não seja dado um tratamento igual aos desiguais. É
grande a nossa preocupação e atenção a esse segmento, composto
por pessoas que querem ser inseridas no mercado de trabalho;
querem ser reconhecidas como eficientes, e não, deficientes; querem
e precisam ser reconhecidas como capazes de se sustentar e de
constituir família. Não querem privilégio; querem ter o direito
reconhecido e, para concorrer no mercado de trabalho, precisam
usufruir de alguns benefícios.

O portador de deficiência que é motorista já tem o direito de adquirir
um veículo novo com isenção de ICMS. Entretanto, aquele que não é
motorista também tem o direito de ir e vir, seja para tratamento
médico, seja para o trabalho, o lazer ou qualquer outro fim, e quase
sempre precisa ser transportado. Assim, ele necessita igualmente da
referida isenção para adquirir veículo. Aliás, não se compreende por
que a isenção é concedida apenas para a aquisição de veículo novo.
São inúmeros os portadores de deficiência que não têm condições de
comprar um veículo novo e que estão trabalhando ou querem
trabalhar para seu sustento ou o de sua família. Por que não
beneficiá-los, mesmo no caso de não serem motoristas, com a
isenção que tornará o veículo mais barato? Este é o objetivo desta
proposta, para a qual peço o apoio dos nobres colegas Deputados.

- 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 2.123/2008
Altera o art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- O inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
III - veículo automotor com até 127 HP de potência bruta, destinado
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ao portador de deficiência físico-motora, motorista ou não, cuja
habilitação seja restrita, para o motorista, a veículo especialmente
equipado, ainda que apenas com direção hidráulica ou câmbio
automático, de série ou não.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Walter Tosta
Justificação: Segmento da sociedade que ainda sofre muita

discriminação e busca a convivência sendo desigual com os iguais, o
portador de deficiência físico-motora, que nesse caso é motorista,
quer ser inserido no mercado de trabalho, quer ser reconhecido como
eficiente e não como deficiente, quer e precisa ser reconhecido como
pessoa capaz de se auto-sustentar e de constituir sua família. Não
quer privilégio, mas ter seus direitos reconhecidos. Entretanto, para
concorrer no mercado de trabalho, precisa usufruir alguns benefícios;
neste caso, obter um veículo novo ou usado, com isenção de IPVA.

O portador de deficiência físico-motora não-motorista, precisa e tem
o direito de ir e vir, seja para tratamento médico, seja para o trabalho,
para o lazer ou para qualquer outro fim; quase sempre, precisa ser
transportado, neste caso por condutor auxiliar, e precisa também do
veículo novo ou usado, com isenção do IPVA.

É importante salientar que a lei como se apresenta, beneficia
apenas o portador de deficiência físico-motora motorista e para
veículo novo adaptado.

Por que não se permitir também essa isenção para os veículos
usados? São inúmeros os portadores de deficiência físico-motora que
não têm condições de comprar um veículo novo e que estão
trabalhando ou querem trabalhar para seu auto-sustento e de sua
família. Por que não beneficiar o portador de deficiência físico-motora
que não tem condições de ser motorista? Em ambos os casos, o
veículo tornar-se-á mais barato se concedida a isenção referida. Este
é o objetivo maior da proposta para a qual peço o apoio dos nobres
colegas Deputados.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.124/2008
Declara de utilidade pública a Associação Primeiros Passos - AP2 -,

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

Passos - AP2 -, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Associação Primeiros Passos é uma entidade civil,

sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social,
fundada em 7/1/2006, que atua na área da educação.

Suas finalidades estatutárias são o desenvolvimento de trabalhos de
educação de base com crianças, adolescentes, mulheres, jovens,
adultos e idosos, a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, a
promoção de atividades esportivas, recreativas e culturais, o
assessoramento e acompanhamento de instituições comunitárias, a
realização de cursos profissionalizantes, educativos e culturais e a
alfabetização de adultos.

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
socioeconômica, de modo a contribuir para seu desenvolvimento
humano e promover sua inclusão social.

Diante do 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 e a
universalização dos direitos sociais, culturais e civis.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.900/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
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seja formulado voto de congratulações com os Srs. Fernando Botelho,
Desembargador da 8ª Câmara Cível do TJMG, e André Leite Praça,
Juiz Titular da 6ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal da
Capital, por terem sido nomeados para integrar o recém-criado Comitê
Gestor Nacional do Sistema Conselho Nacional de Justiça. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.901/2008, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Lagamar
pelo transcurso do aniversário de emancipação desse Município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.902/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Cel. PM Rúbio Paulino
Coelho por sua posse como Presidente do Tribunal de Justiça Militar
para o biênio 2008-2009. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.903/2008, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Arinos pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação desse Município.

Nº 1.904/2008, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Bonfinópolis
de Minas pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação desse
Município.

Nº 1.905/2008, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Formoso
pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação desse Município.

Nº 1.906/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Augusto de
Lima pela comemoração do 45º aniversário de emancipação desse
Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.907/2008, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja
formulado apelo ao Superintendente Regional do DNIT no Estado com
vistas a que seja autorizada a iluminação da BR - 381, no trecho
compreendido entre os Municípios de São Joaquim de Bicas e
Igarapé.

Nº 1.908/2008, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que determine
seja feita a iluminação da BR - 381, no trecho compreendido entre os
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Municípios de São Joaquim de Bicas e Igarapé.
Nº 1.909/2008, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja

formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à criação de
uma linha de ônibus entre o Município de Betim e o Ceasa. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 1.910/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alvimar de Ávila,
Desembargador do TJMG, pelo recebimento da Medalha do Instituto
dos Advogados de Minas Gerais .

Nº 1.911/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho
Anastasia, Vice-Governador do Estado, pelo recebimento da Medalha
do Instituto dos Advogados de Minas Gerais.

Nº 1.912/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Silvério Perdigão de
Oliveira, Promotor de Justiça, pelo recebimento da Medalha do
Instituto dos Advogados de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão
de Administração Pública.)

Nº 1.913/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso a Neoma Mendes de Assis
por conquistar uma das três vagas e a bolsa da Escola Latino-
Americana de Medicina - Elam -, para estudar medicina em Havana
(Cuba).

Nº 1.914/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso a William Bruno Pereira por
conquistar uma das três vagas e a bolsa da Escola Latino - Americana
de Medicina-Elam-, para estudar medicina em Havana (Cuba).

Nº 1.915/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso a Luiza Helena Batista por
conquistar uma das três vagas e a bolsa da Escola Latino-Americana
de Medicina-Elam-, para estudar medicina em Havana (Cuba). (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 1.916/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - com vistas a estudos sobre a viabilidade de
criação de um sistema de certificação de origem, com ênfase nas
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questões sociais e ambientais, para produtos agroenergéticos. (- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.917/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo Diretor-Geral do DER-MG com vistas a
que seja dada atenção especial aos processos de indenização dos
titulares das áreas desapropriadas para a construção da Rodovia MG-
255, inclusive àqueles que tenham impetrado ação judicial contra o
Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.918/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia
com vistas a que seja dada especial atenção à admissão de
empreendimentos de outros setores que não os de informática nas
incubadoras de empresas do Estado. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.919/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento
Econômico com vistas a que seja dada especial atenção às ações de
estímulo ao desenvolvimento regional da cadeia produtiva do leite na
Zona da Mata, como fator indutor do desenvolvimento sustentável da
região. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.920/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas a que, junto com os Comitês de Bacias Hidrográficas já
formados e os Municípios, reforce a fiscalização da ocupação irregular
das margens dos rios e promova esforços para perenização desses
cursos d´água. (- À Comissão de Meio Ambiente .)

Nº 1.921/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Codemig com vistas a
que seja atenção especial à implantação do Distrito Industrial de
Frutal, no Triângulo Mineiro. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.922/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que sejam incluídos temas transversais relativos às questões de
gênero, diversidade étnica e cultural e orientação sexual nos
currículos das escolas de ensino fundamental e médio da rede pública
estadual. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.923/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
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solicita seja formulado apelo ao Secretário de Obras Públicas com
vistas a que sejam realizados estudos para garantir a oferta de serviço
de câmara fria no aeroporto de Confins. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.924/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que as ações do Programa Estruturador 014 - Desempenho e
Qualificação de Professores - sejam progressivamente estendidas aos
servidores técnico-administrativos integrantes das carreiras dos
profissionais de educação básica no Estado. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 1.925/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - Igam - com vistas a que seja dada especial
atenção à formação e à estruturação dos Comitês de Bacia
Hidrografica do Alto Jequitinhonha, Rio Araçuaí e Médio e Baixo
Jequitinhonha. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.926/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que seja incluída entre as atividades desenvolvidas pelo Centro de
Referência Virtual do Professor a orientação psicossocial ao professor
da rede pública estadual. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.927/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente da BHTRANS com vistas a que
sejam elaborados estudos sobre a possibilidade de transferência do
ponto de parada de ônibus da linha 305 - Mangueira- Estação
Diamante, atualmente situado em frente ao nº 620 da Via do Minério,
para local mais próximo da entrada do conjunto habitacional situado
na Via do Minério, nº 670.

Nº 1.928/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministro da Justiça com vistas à análise da
documentação encaminhada a esta Comissão pelo Sr. Sebastião
Alexandre Ramos, com a apresentação de sugestões para a redução
dos acidentes de trânsito e maior responsabilização dos condutores. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 1.929/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
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análise da documentação encaminhada a esta Comissão pelos Srs.
Weslley dos Santos Silva, Wesley Soares Lacerda e Leonardo Carlos
dos Anjos Martins, na qual solicitam a revisão da rescisão de seus
contratos de trabalho como Agentes de Segurança Penitenciária e a
recondução para o exercício de suas funções. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso à Agência da Rádio Assembléia por seus
oito anos de atividades. (- À Mesa da Assembléia.)

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 Delvito Alves em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Santa Fé de Minas pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação desse Município.

Do Deputado Delvito Alves em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Buritis pelo transcurso do 45º
aniversário de emancipação desse Município.

Do Deputado Delvito Alves em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Lagamar pelo transcurso do 45º
aniversário de emancipação desse Município.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
comemorar o “Dia Internacional da Mulher”.

- A ata dessa solenidade será publicada no “Diário do Legislativo” de
11.3.2008.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 5, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária



218

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

1.951/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo instituir o Dia Estadual da Mobilização contra o
Aquecimento Global.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para ser analisada em seus 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 1.951/2007 pretende instituir o Dia Estadual da

Mobilização contra o Aquecimento Global, a ser celebrado,
anualmente, em 16 de setembro, com o objetivo de propagar o
conhecimento sobre o aquecimento global, estimular o debate acerca
dos problemas ambientais, incentivar ações de conservação do meio
ambiente e promover a educação e a conscientização ambiental.

De acordo com a proposição, as comemorações alusivas ao tema
passam a integrar o calendário oficial do Estado, e o Poder Executivo
fica autorizado a promover debates e desenvolver ações específicas
visando à prevenção e ao enfraquecimento das conseqüências desse
fenômeno global.

Conforme estabelece a Constituição da República, a União tem
competência privativa para legislar sobre as matérias relacionadas no
art. 22, e aos Municípios cabem os assuntos de interesse local e a
suplementação das normas federal e estadual, no que couber. Estão
reservadas aos Estados, segundo o § 1º do art. 25, as matérias
remanescentes. Diante desses comandos, a instituição de data
comemorativa pode ser efetivada por lei estadual, por não se
encontrar entre as competências privativas da União ou do Município.
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Ademais, o inciso VI do art. 24 da Carta Magna estabelece como
legislação concorrente a conservação da natureza, a proteção do
meio ambiente e o controle da poluição.

Com relação à iniciativa para deflagração do processo legislativo, o
projeto de lei em análise não encontra óbice, uma vez que não trata
de tema reservado à Mesa da Assembléia ou aos titulares dos
Poderes Executivo e Judiciário, ao Ministério Público ou ao Tribunal
de Contas.

Entretanto, possui duas impropriedades. A primeira, é que não
existe o calendário oficial do Estado mencionado no art. 2º.
Atualmente, cada Secretaria estabelece as datas relacionadas a seu
campo de atuação e, se for o caso, as atividades específicas que
desenvolverá. Esse procedimento é realizado por meio de mero ato
administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando da
lei que instituiu a data comemorativa.

Ademais, o art. 4º autoriza o Poder Executivo a promover debates
sobre o evento. De acordo com o princípio da separação dos Poderes,
previsto no art. 2º da Constituição da República, o Executivo não
necessita de autorização do Legislativo para desenvolver suas
atividades administrativas, considerada sua função típica, ressalvados
os casos constitucionalmente previstos.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1,
para sanar os problemas apontados.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.951/2007 na forma do seguinte
Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Dia da Mobilização contra o Aquecimento Global.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Mobilização contra o Aquecimento

Global, a ser celebrado, anualmente, no dia 16 de setembro.
Art. 2º - No dia de que trata esta lei, serão promovidos eventos no

âmbito das instituições estaduais, com o objetivo de:
I - divulgar o fenômeno do aquecimento global e incentivar ações

preventivas a seu agravamento;
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II - estimular o debate sobre os problemas ambientais;
III - incentivar ações de conservação do meio ambiente;
IV - promover a educação e a conscientização ambiental.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.975/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Candeense, com
sede no Município de Candeias.

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 1.975/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Esportiva Candeense, com sede no Município de
Candeias, que tem por finalidade principal a difusão do civismo e da
cultura física, notadamente a prática do futebol, podendo ainda
incentivar outras modalidades esportivas, inclusive o futebol feminino.
Realiza também reuniões sociais, atividades de lazer e culturais.

Diante dessas considerações, entendemos que a entidade é
merecedora do título de utilidade pública.

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

1.975/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.006/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Companhia Circense
Zuzu e seus Cabrochas - Cia. CZC -, com sede no Município de Patos
de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/2/2008 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 2.006/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Companhia Circense Zuzu e seus Cabrochas, com
sede no Município de Patos de Minas.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.006/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

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

2.025/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Ágape, com sede no Município de Belo Oriente.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2008 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 2.025/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Ágape, com sede no
Município de Belo Oriente.

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.
42, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade
jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública domiciliada no Município de Ipatinga; e no art. 43,
que as atividades dos seus Conselheiros Administrativos e Fiscais não
serão remuneradas, assim como não haverá distribuição de
resultados, dividendos, bonificações, participações ou vantagens a
dirigentes, mantenedores ou associados, sob qualquer forma ou
pretexto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.025/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -
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Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa -
Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.029/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro Alvorada I e II, com sede no Município de Patos de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.029/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Alvorada I e II,
com sede no Município de Patos de Minas.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.029/2008.
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Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

2.033/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.033/2008, de autoria do Deputado Wander

Borges, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
dos Recicladores Autônomos de Rio Acima - Arara -, com sede no
Município de Rio Acima.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008 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 2.033/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação dos Recicladores Autônomos de Rio Acima.
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 art. 38, inciso II,
que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição com atividade semelhante ou afim, sem fins
lucrativos, e o art. 42 dispõe que ela não remunera as atividades dos
membros dos órgãos da Associação: coordenação geral, coordenação
temática e conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.033/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto
Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa - Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.036/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de Ipatinga - Apac -, com sede no
Município de Ipatinga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008 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 2.036/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de
Ipatinga.

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,
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. 65, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere com personalidade jurídica, sede e atividades na
mesma unidade da Federação sede da Apac extinta; e, no art. 67, que
as funções dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas.

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.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.036/2008 com a seguinte Emenda nº
1.

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

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Ipatinga.”.

Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo -
Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.037/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Barro Preto, com sede no Município de Boa Esperança.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.037/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Barro Preto, com sede
no Município de Boa Esperança.

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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
16, § 1º, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou
benefícios, a qualquer forma ou título, e, no art. 37, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere, com personalidade jurídica, com sede e atividade
preferencialmente no Município de origem, devidamente registrada
nos Conselhos Municipal e Nacional de Assistência Social ou a
entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.037/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 7/2007
Comissão de Administração Pública

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

em análise “altera a Lei Complementar nº 33, de 29 de junho de 1994,
que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
providências”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art.188, combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende introduzir dois parágrafos no art.

41 da Lei Complementar nº 33, de 1994, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas. O primeiro parágrafo impõe ao
Tribunal uniformizar as orientações relativas à prestação de contas
dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério - Fundef. O segundo obriga
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a Corte de Contas a incluir nas instruções, como elemento integrante
da prestação de contas da aplicação dos recursos do Fundef, parecer
dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do referido
Fundo.

O Fundef, regulamentado pela Lei Federal nº 9.424, de 1996, foi
criado para assegurar que os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios destinem não menos de 60% dos recursos vinculados à
educação, previstos no art. 212 da Constituição da República, para a
manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental, com vistas
a resguardar ou a promover a universalização do atendimento e a
condigna remuneração do profissional do magistério. O art. 4º prevê a
criação de conselhos fiscalizadores para fazer o acompanhamento e o
controle social sobre a repartição, a transferência e a aplicação dos
recursos do Fundo. O art. 11 determina que os Tribunais de Contas
criem mecanismos para a fiscalização do cumprimento dos
dispositivos da lei e do disposto no art. 212 da Constituição da
República.

Com a edição da Emenda à Constituição nº 53, de 2006, o Fundef
foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
Fundeb. Posteriormente, a Lei Federal nº 11.494, de 2007,
regulamentou o Fundeb, estatuindo, no inciso II do art. 26, a
competência dos Tribunais de Contas dos Estados para a fiscalização
e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212 da
Constituição Federal, principalmente no tocante à aplicação da
totalidade dos recursos dos Fundos. Ademais, o “caput” do art. 27
estabelece que as unidades federadas prestarão contas dos recursos
dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de
Contas competentes, respeitada a regulamentação aplicável, ao
passo que o parágrafo único do mesmo art. 27 determina que “as
prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho
responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo
respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a
apresentação da prestação de contas prevista no ‘caput’ deste artigo”.

Ressalte-se que o Tribunal de Contas do Estado, visando a adequar
seus procedimentos às novas determinações legais citadas, editou a
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Instrução Normativa nº 06/2007, de 19/12/2007, a qual estabelece
normas a serem observadas pelo Estado e pelos Municípios para o
cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, do art. 201 da
Constituição Estadual, do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, da Emenda
Constitucional nº 53, de 19/12/2006, e das Leis Federais nºs 9.394, de
20/12/96, 10.845, de 5/3/2004, e 11.494, de 20/6/2007, regulamentada
pelos Decretos Federais nºs 6.253, de 13/11/2007, e 6.278, de
29/11/2007.

A referida instrução normativa, da maneira como pretende este
projeto de lei complementar, dispõe sobre o parecer do Fundeb, nos
seguintes termos:

“Art. 13 - (...)
§ 2º - O Conselho responsável pelo acompanhamento e controle

social do Fundeb deverá elaborar parecer circunstanciado de toda
movimentação dos recursos recebidos e sua aplicação, o qual será
apresentado ao Poder Executivo Estadual, até o dia 1º de fevereiro, e
ao Poder Executivo Municipal, até o dia 1º de março, do exercício
seguinte.

(...)
§ 4º - O Poder Executivo encaminhará ao Tribunal de Contas,

juntamente com a sua prestação de contas anual, o parecer a que se
refere o § 2º deste artigo.

(...)
Art. 15 - (...)
§ 1º - Os Municípios deverão providenciar, também, os seguintes

demonstrativos e documentos, para fins de verificação por ocasião de
inspeção:

(...)
II - parecer circunstanciado de toda movimentação dos recursos

recebidos do Fundeb e sua aplicação, elaborado pelo Conselho
responsável pelo acompanhamento e controle social do Fundo, na
forma do § 2º do art. 13 desta instrução”.

Como se vê, o objetivo pretendido pela proposição em análise já se
encontra suprido pelos procedimentos de fiscalização e controle
adotados pelo Tribunal de Contas no que se refere tanto à
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uniformização das orientações (objeto do § 1º) quanto à exigência de
parecer dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
Fundeb como elemento integrante da prestação de contas (objeto do
§ 2º).

Há que se notar, conforme exarado em parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que o fato de tal providência constar de ato
interno editado pela Corte de Contas do Estado não constitui
obstáculo a que esse comando seja erigido no plano da legislação
complementar. De fato, não há óbice constitucional a que seja elevado
o nível hierárquico desse comando normativo. Entretanto, do ponto de
vista da conveniência e oportunidade da medida, algumas questões
merecem ser destacadas.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o objetivo do projeto em
exame é alterar a Lei Complementar nº 33, de 29/6/94, em vigor na
data da elaboração do parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
mas revogada pela Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008, nova Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Em segundo lugar, a nova
Lei Orgânica expressamente dispõe, em diversos dispositivos, que os
elementos que compõem as contas do Governador do Estado, dos
Prefeitos Municipais e as demais contas anuais e especiais serão
determinados no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal.

“Art. 40 - (...)
§ 2º - A composição das contas a que se refere o ‘caput’ observará o

disposto no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal.
(...)
Art. 42 - (...)
§ 2º - A composição das contas a que se refere o ‘caput’ observará o

disposto no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal”.
De fato, a relação dos documentos e elementos que comporão as

prestações de contas deve ser disciplinada no Regimento Interno e
em instruções normativas, que são os instrumentos adequados para o
detalhamento e as orientações necessárias, visando ao fiel
cumprimento das leis. É competência do Tribunal de Contas a
expedição de atos normativos sobre matéria de sua competência, no
exercício de poder regulamentar, conforme o inciso XXIX do art. 3º da
citada lei orgânica. Assim, entendemos que não é conveniente que a
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exigência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb passe a constar em lei complementar.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

Complementar nº 7/2007.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo -

André Quintão (voto contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.328/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Elisa Costa e Paulo Guedes, o projeto em
epígrafe “declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra
Sinfônica do Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para
receber parecer, nos termos do art. 102, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento declara patrimônio histórico e cultural

do Estado a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais.
Conforme o exposto na justificação do projeto, a Orquestra Sinfônica

do Estado foi fundada em 1977, tendo feito o seu concerto de estréia
no mesmo ano, sob a regência do maestro alemão Wolfgang Groth.
Trata-se da única orquestra sinfônica profissional de Minas Gerais. De
acordo com a justificação dos autores da proposição, a orquestra tem
ampliado sua atuação, apresentando-se em balés, óperas e
concertos, até mesmo ao ar livre, diversificando seu repertório.

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, de 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
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concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,
cultural, artístico, turístico e paisagístico. E, ainda, de acordo com o §
1º do art. 216, o poder público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventário, registro, vigilância, tombamento, desapropriação e outras
formas de acautelamento e preservação.

O Decreto nº 42.505, de 2002, que institui as formas de registros de
bens culturais de natureza imaterial ou intangível que constituem
patrimônio cultural do Estado, dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que o
registro de um bem imaterial se dá com a sua inscrição em um dos
quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde são
inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no
cotidiano das comunidades; o Livro das Celebrações, onde são
inscritos os rituais e as festas que marcam a vivência coletiva do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas
sociais; o Livro das Formas de Expressão, onde são inscritas as
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o
Livro dos Lugares, onde são inscritos mercados, feiras, santuários,
praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem
práticas culturais coletivas.

Dessa forma, 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, a grupos e, em alguns casos, a indivíduos
que se reconhecem como parte desse patrimônio. É ele transmitido de
geração a geração e constantemente recriado por comunidades e
grupos, em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza
e de sua história, o que gera identidade e continuidade e contribui
para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade
humana.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de
estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais.

Como se vê, o registro 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
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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.

Por fim, 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.

Ademais, esta Comissão, nesta mesma legislatura, emitiu parecer
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
1.499/2007, que declara patrimônio histórico e cultural do Estado o
Caminho da Fé. Vemos que o projeto de lei em estudo visa ao
estabelecimento de uma medida semelhante. Assim, foram criados
precedentes para pretensões desse teor, não tendo havido
questionamento judicial sobre o assunto.

Quanto à apreciação do mérito da matéria, lembramos que essa
atribuição cabe à Comissão de Cultura, que deverá analisá-la no
momento oportuno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.328/2007.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.028/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo alterar o art. 2º da Lei nº 14.601, de
23/1/2003.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
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nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.028/2008 tem por escopo alterar o art. 2º da
Lei nº 14.601, de 23/1/2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Abaeté imóvel com área de 7.200m², para a construção
de ginásio poliesportivo com pista de atletismo.

De acordo com exigência prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal
nº 8.666, de 1993, o art. 2º da referida norma prevê o retorno do bem
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos, contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a
destinação prevista.

O projeto de lei em análise pretende alterar a redação desse
dispositivo fazendo prever a reversão após o prazo de dez anos
contados da lavratura da escritura pública de doação.

Cabe salientar que já expirou o prazo de três anos previsto na Lei nº
14.601, de 2003. Mas como não foi requerida sua reversão ao
patrimônio do Estado, pressupõe-se que não há interesse em sua
utilização por parte desse ente federativo.

No entanto, mais adequado do que a simples alteração numérica do
prazo é a edição de nova lei que conceda ao donatário mais cinco
anos, para que a administração municipal tenha condições de realizar
as obras pretendidas.

Diante disso, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste
parecer, que concede ao donatário o prazo de cinco anos, contados
da publicação da nova lei, para a utilização do imóvel conforme a
destinação prevista na Lei nº 14.601, além de reafirmar a reversão do
bem ao patrimônio do Estado em caso de descumprimento da
obrigação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.028/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.601,

de 23 de janeiro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Abaeté o imóvel que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº

14.601, de 23 de janeiro de 2003, o prazo de cinco anos, contados da
publicação desta lei, para a consecução das obras destinadas à
construção do ginásio poliesportivo a que se refere o parágrafo único
do art. 1º daquela lei.

Art. 2º - O imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 2003, reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo previsto no art. 1º desta lei não
estiverem concluídas as obras do ginásio poliesportivo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Taqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.045/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 160/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Elói Mendes o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.045/2008 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Elói Mendes um imóvel com área de 10.000m², situado no lugar
denominado Bairro dos Pintos, nesse Município, registrado sob o nº
5.190, a fls. 95 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Elói Mendes.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da
Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a
efetivação da transferência de domínio. No âmbito infraconstitucional,
a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
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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 existência de interesse público devidamente
justificado.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, a área a ser
doada destina-se ao funcionamento de uma associação de bairros,
possibilitando que os moradores da região possam organizar-se na
defesa de seus interesses e na busca de qualidade de vida.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a finalidade prevista.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.045/2008.
Sala das Comissões, 24 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.046/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 161/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.046/2008 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Aiuruoca um imóvel com área de
10.750m², situado no lugar denominado Quatro Olhos, nesse
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Município, registrado sob o nº 10.764, a fls. 74 do Livro 3-F, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aiuruoca.

O referido bem foi doado ao Estado, em 1952, por particulares e,
atualmente, encontra-se ocioso, o que motivou a proposição em tela.

Cabe observar que o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para que seja efetivada a alienação de
patrimônio público. Além disso, 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, reforça essa necessidade, exigindo que o bem tenha
como finalidade o atendimento de interesse público.

Esse quesito está atendido, pois, segundo o disposto no parágrafo
único do art. 1º do projeto, o imóvel destina-se à construção de um
campo de futebol, tendo em vista possibilitar lazer e esporte para a
comunidade.

Ademais, o art. 2º da proposição assegura o atendimento do
interesse da população local ao determinar que a área reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
finalidade prevista.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação do projeto
em análise, que atende aos preceitos legais que disciplinam a
transferência de domínio de patrimônio público.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.046/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 607/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 607/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

dá denominação ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o Município
de Iturama ao Distrito de Honorópolis, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 607/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o

Município de Iturama ao Distrito de Honorópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Pio Martins de Freitas o trecho da Rodovia

MGT-497 que liga o Município de Iturama ao Distrito de Honorópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 842/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 842/2007, de autoria do Deputad o Fábio Avelar,

que declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Educação
de Trânsito, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 842/2007
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Educação de

Trânsito, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Asso ciação Brasileira

de Educação de Trânsito, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.612/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.612/2007, de autoria do Deput ado Leonardo
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Cultural
Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão, com sede no Município
de Jacutinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.612/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária

Jacutinguense de Radiodifusão, com sede no Município de Jacutinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural

Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão, com sede no Município
de Jacutinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Glaucia Brandão, relatora -

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

1.644/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.644/2007, de autoria do Deput ado Gustavo
Valadares, que dá denominação a trecho da Rodovia MG-020 no
Município de Jaboticatubas, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.644/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-020 que liga o Município
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de Santa Luzia ao Município de Jaboticatubas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Prefeito Valério de Sales Costa

Sobrinho - Leco o trecho da Rodovia MG-020 que liga o Município de
Santa Luzia ao Município de Jaboticatubas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.667/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.667/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que dá denominação de Rodovia Manoel Ribeiro de
Carvalho - Capitão Neco ao trecho da Rodovia MG-350 que
menciona, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.667/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-350 que liga o Município

de Marmelópolis ao Município de Delfim Moreira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Manoel Ribeiro de  Carvalho -

Capitão Neco o trecho da Rodovia MG-350 que liga o Município de
Marmelópolis ao Município de Delfim Moreira.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/3/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Eros Biondini

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 171 e 172/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.125 e 2.126/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.127
a 2.132/2008 - Requerimentos nºs 1.930 a 1.970/2008 -
Requerimentos da Comissão de Participação Popular e dos
Deputados Délio Malheiros e outros, Neider Moreira e outros,
Vanderlei Jangrossi e outros e Antônio Júlio - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Participação Popular, de Direitos
Humanos, de Transporte e de Administração Pública - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Irani Barbosa, Jayro Lessa,
Domingos Sávio e Luiz Tadeu Leite - Questão de ordem - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Délio
Malheiros e outros, Neider Moreira e outros e Vanderlei Jangrossi e
outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Participação Popular e do Deputado Antônio Júlio;
aprovação - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado
Ademir Lucas; deferimento; discurso do Deputado Irani Barbosa -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
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Ademir Lucas - 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 - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - 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 Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de

2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Carlos Pimenta, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
“MENSAGEM Nº 171/2008*

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Padre Lopes à Escola Estadual Nascimento
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Teixeira, localizada no Município de São João del-Rei.
O projeto encaminhado tem por objetivo reverenciar a memória de

Antônio Domingos Batista Lopes, com aprovação unânime do
Colegiado Escolar, pelas diversas ações em benefício da comunidade
que mudaram a feição social e econômica da cidade, destacando-se,
dentre outras, a construção da Igreja Matriz, do posto de saúde, da
agência de correios, do telefone público e da instalação de bomba
para levar água para as casas, conforme justificativa da Secretária de
Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja alterada a denominação

da Escola Estadual Nascimento Teixeira, de ensinos fundamental e
médio, situada na Rua José Lopes da Silva, s/nº, São Sebastião da
Vitória, no Município de São João del-Rei, para Escola Estadual Padre
Lopes, de ensinos fundamental e médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual Nascimento Teixeira, que, em
reunião realizada no dia 13/11/06 homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome “Escola Estadual
Padre Lopes” para denominação da referida unidade de ensino devido
à construção do novo prédio escolar.

Antônio Domingos Batista Lopes, filho adotivo e irmão biológico de
Targino Batista Lopes e Norma Fuzatto Lopes, tendo como irmãs
gêmeas adotivas Francisca Marta Lopes Taroco (casada) e Marta
Francisca Lopes (religiosa).

Dentre os melhoramentos realizados que mudaram a feição social e
econômica da comunidade destacam-se a construção da igreja matriz,
instalação de bomba para levar água para as casas, construção de
posto da saúde, agência de correios, telefone público.

O homenageado nasceu no dia 4/8/1921 e faleceu no dia
30/11/1988.

Cumpre registrar que, no Município de São João del-Rei não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.
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Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.125/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Padre Lopes à Escola

Estadual Nascimento Teixeira, localizada no Município de São João
del-Rei.

Art. 1º - A Escola Estadual Nascimento Teixeira, situada na Rua
José Lopes da Silva, s/nº, em São Sebastião da Vitória, no Município
de São João del-Rei, passa a denominar-se Escola Estadual Padre
Lopes.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 172/2008*

Belo Horizonte, 3 de março de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Professora Geralda Eugênia da Silva à Escola
Estadual São Joaquim de Bicas, localizada no Município de São
Joaquim de Bicas.

A proposição tem por objetivo reverenciar a memória de Professora
Geralda Eugênia da Silva em reconhecimento pelo trabalho por ela
realizado na escola, na qualidade de professora e diretora, conforme
justificativa da Secretária de Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
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O presente projeto de lei propõe que seja alterada a denominação
da Escola Estadual de São Joaquim de Bicas, de ensinos fundamental
e médio, situada na Rua Coronel Gervásio Lara, s/nº, Bairro Tereza
Cristina, no Município de São Joaquim de Bicas, para Escola Estadual
Professora Geralda Eugênia da Silva, de ensinos fundamental e
médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de São Joaquim de Bicas, que,
em reunião realizada no dia 12/12/07, homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Professora Geralda Eugênia da Silva para denominação da referida
unidade de ensino.

Geralda Eugênia da Silva atuou em sua vida profissional como
professora, coordenadora e diretora dessa escola durante vinte e seis
anos, com muita dedicação e lisura, tendo sido responsável pela
consolidação da escola e pela qualidade do ensino oferecido aos
educandos. Sempre trabalhou pela união de todos na busca coletiva
de se alcançar um bem comum; tinha sempre uma palavra de
incentivo, conforto e carinho para todos.

A homenageada nasceu no dia 23/11/1937 e faleceu no dia
21/06/2007.

Cumpre registrar que, no Município de São Joaquim de Bicas, não
existem estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com
igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.126/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Geralda Eugênia

da Silva à escola estadual localizada no Município de São Joaquim de
Bicas.
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Art. 1º - A Escola Estadual São Joaquim de Bicas, situada na Rua
Coronel Gervásio Lara, s/nº, Bairro Tereza Cristina, no Município de
São Joaquim de Bicas, passa a denominar-se “Escola Estadual
Professora Geralda Eugênia da Silva.”.

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.

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 2.127/2008
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Missão de Misericórdia

Malta/Brasil, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil Missão

de Misericórdia Malta/Brasil, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março 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, às mães, às crianças, aos adolescentes e aos
idosos; ao amparo às crianças e adolescentes carentes, à integração
no mercado de trabalho, à reabilitação e integração das pessoas
portadoras de deficiência. Configura-se como política não contributiva,
realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade e pautada pelos princípios da universalidade
da cobertura e do atendimento, da seletividade e da distributividade na
prestação dos benefícios e serviços.

Note-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
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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 11/2/2001, foi
fundado o Centro Infantil Missão de Misericórdia Malta/Brasil, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente
e voltada para a promoção social.

A entidade apresenta as seguintes finalidades estatutárias:
prestação de serviços e desenvolvimento de ações direcionadas ao
atendimento das necessidades básicas das crianças de até 6 anos de
idade, das mães abandonadas e das famílias menos favorecidas;
contribuição para o estabelecimento de políticas públicas e programas
inter-setoriais nos níveis federal, estadual e municipal; promoção de
intercâmbios, pesquisas e publicações e prestação de serviços
gratuitos à população vulnerabilizada.

A instituição mantém uma creche que atende 190 crianças,
pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, que
necessitam de ambiente saudável e adequado para deixar os filhos,
enquanto trabalham em prol da melhoria da renda familiar.
Desenvolve, assim, atividades lúdicas, aulas de reforço escolar e
passeios, bem como reuniões de acompanhamento familiar.

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 e
econômica, com o propósito de contribuir para seu desenvolvimento
humano e promover sua inclusão social.

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 2.128/2008
Institui o Dia Estadual de Combate aos Maus-Tratos contra Idosos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Combate aos Maus-Tratos
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contra Idosos, a ser comemorado anualmente no dia 21 de setembro.
Art. 2º - Na data a que se refere o art. 1º desta lei serão

desenvolvidos em todo o Estado, especialmente nas escolas públicas,
palestras, debates, seminários, entre outros eventos relacionados com
o combate à violência perpetrada contra o idoso.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2008.
Wander Borges
Justificação: Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE -, os idosos representam 8,6% da população do
País, correspondendo a 14.500.000 de pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos. No tocante à população em comento, estima-se
que no ano de 2020 equivalerá a 15 milhões de pessoas (13% do
total), sendo a esperança de vida igual a 70,3 anos. O envelhecimento
da população brasileira decorre do aumento da expectativa de vida,
em conseqüência dos avanços experimentados no campo da saúde,
bem como na redução da taxa de natalidade. O fato em comento é
alentador; contudo os índices de violência perpetrada contra os idosos
são assustadores, demandando a imediata criação de políticas sociais
garantidoras da saudável convivência com a velhice, bem como a
defesa da dignidade e do respeito aos idosos. Os idosos encontram-
se entre as principais vítimas de violência doméstica e, em raras
oportunidades, conseguem se livrar do agressor e recomeçar uma
vida saudável. Lastimavelmente, verifica-se que os maus-tratos não
são exclusividade dos países pobres, tendo em vista que, nos Estados
Unidos, cerca de 2 milhões de idosos acima de 65 anos sofreram
algum tipo de agressão. Ressalte-se, por oportuno, que o Rio de
Janeiro é o Estado do País que apresenta os maiores índices de
falecimentos de idosos vítimas de violência, conforme demonstra a
pesquisa do Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e
Saúde, pertencente à Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação
Oswaldo Cruz. Em São Paulo, a coordenadora do Núcleo de
Atendimento às Vítimas de Violência do Hospital Municipal Dr. Arthur
Ribeiro de Sabóia, Lan Hee Alves Castanha, aduz que 32% das
mortes registradas de idosos decorrem de violência, causada pelo
espancamento, agressão e atropelamento. A razão desse lastimável
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quadro observado em diversas famílias brasileiras permanece
desconhecido. A professora de Enfermagem da Universidade Federal
da Bahia, Maria do Rosário Menezes, argumenta que os maus tratos
praticados contra os idosos resultam de um modelo cultural em que a
estética é supervalorizada, em detrimento da velhice. Em sua tese,
intitulada “Da Violência Revelada ... Violência Silenciada: um Estudo
Etnográfico sobre a Violência contra o Idoso”, constatou que a maioria
dos idosos não dependia financeiramente dos seus agressores, tinha
filhos, morava em casa própria e ainda assim sofria maus-tratos até
mesmo daqueles filhos que moravam fora. Verificou, ainda, que as
principais vítimas são as mulheres, estando os filhos - do sexo
masculino - dentre os principais responsáveis pela violência
doméstica. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
assegurar ao idoso o gozo de todos os seus direitos, garantindo-lhe
sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, seu
bem-estar e o seu direito à vida. Diante dessa brutal realidade, os
atores citados necessitam instalar políticas de reeducação social em
relação à pessoa idosa, criando mecanismos para uma saudável
convivência com a velhice e garantindo a dignidade e o respeito aos
direitos elencados no Estatuto do Idoso, bem como promover uma
ampla conscientização da sociedade. Portanto, a instituição da data
contribuirá para divulgar a violência praticada e lançar discussão
sobre os pontos significativos a respeito da situação do idoso perante
a sociedade, visando à mudança de paradigmas, garantindo, assim, o
bem-estar do idoso e a defesa dos seus direitos.

Diante do exposto, apresento o presente projeto de lei e aguardo de
meus nobres pares o acolhimento necessário para sua aprovação.

- 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 2.129/2008
Determina a instalação de equipamentos de conexão com o Sistema

de Posicionamento Global - GPS - em todas as viaturas dos órgãos
estaduais de segurança pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As viaturas dos órgãos estaduais de segurança pública
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deverão ser equipadas com dispositivo que possibilite o rastreamento
do veículo por meio de receptor que permita conexão com o Sistema
de Posicionamento Global – GPS.

§ 1º - As viaturas adquiridas pelos órgãos estaduais de segurança
pública, a partir da data da promulgação desta lei, deverão vir
equipadas de fábrica com receptor que permita conexão com o
Sistema de Posicionamento Global – GPS.

§ 2º - O Poder Executivo, no prazo de dois anos, contados da
entrada em vigor desta lei, deverá promover a instalação do
equipamento de conexão com o Sistema de Posicionamento Global -
GPS - em todos os veículos que atualmente integram a frota dos
órgãos estaduais de segurança pública.

Art. 2º - O Poder Executivo habilitará o equipamento de Sistema de
Posicionamento Global - GPS - junto aos prestadores de serviço de
rastreamento e localização, definindo o tipo e a abrangência do
mesmo, no prazo de que trata o § 2º do artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto de lei em questão visa aparelhar as viaturas

dos órgãos estaduais de segurança pública com equipamento que
permitirá aos policiais e demais agentes do setor se localizarem no
planeta com uma precisão até há pouco tempo atrás inimaginável. O
sistema que tornou realidade esse recurso é chamado "G.P.S." -
Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) - e foi
concebido pelo Departamento de Defesa dos EUA no início da década
de l960, sob o nome de 'projeto “Navstar”.

Certo é que as ações policiais envolvem riscos que, muitas vezes,
não podem ser previstos na fase de seu planejamento. Entre esses
riscos estão o de emboscadas a viaturas policiais ou a necessidade
de deslocamento, durante a operação, por áreas que não estão
corretamente mapeadas ou identificadas, em especial nas operações
desenvolvidas pela Polícia Federal na regiões fronteiriças do Brasil ou
em localidades desconhecidas para os agentes.

Assim, este projeto de lei, ao determinar a instalação em todas as
viaturas dos órgãos estaduais de segurança pública de equipamentos
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de conexão com o sistema de posicionamento global - GPS -, tem por
objetivo principal permitir o acompanhamento, por uma central de
comando e comunicação, do deslocamento das viaturas envolvidas
em operação policial, permitindo-lhe intervir para providenciar apoio às
unidades em ação no caso de situações inesperadas ou de
emergência.

Outro objetivo evidente, e igualmente importante, é a possibilidade
de melhor acompanhamento das ações policiais pelo comando, o que
assegura transparência e melhor controle, além de facilitar o
esclarecimento de casos que envolvam ações suspeitas de agentes
públicos ao utilizar indevidamente as viaturas, em casos mais graves
até com prática de crimes.

Entendemos que a instalação desse equipamento irá trazer grandes
benefícios para a segurança, coordenação e controle das ações
policiais. Assim é que contamos com a colaboração dos ilustres
Deputados para que a proposição - discutida e aprimorada no que
couber - possa ser aprovada nesta Casa.

- 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 2.130/2008
Veda o assédio moral no âmbito da administração pública direta e

indireta do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedado no âmbito da administração pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes do Estado o assédio moral, prática
que submete o trabalhador a procedimentos que implicam violação de
sua dignidade ou que o sujeita a condições de trabalho humilhantes
ou degradantes.

Art. 2º - Considera-se assédio moral, para os fins do disposto nesta
lei, toda ação, gesto ou palavra que, praticados por agente público, no
exercício abusivo de autoridade legalmente conferida, vise a atingir a
auto-estima e a integridade psicofísica de servidor ou militar, com
prejuízo de suas competências funcionais.

Parágrafo único - Evidencia-se o assédio moral a servidor público ou
a militar quando:
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I - são-lhe impostas atribuições e atividades incompatíveis com o
cargo, emprego ou função que ocupa ou em condições e prazos
inexeqüíveis;

II - é ele designado para exercer funções triviais, em detrimento de
sua formação técnica;

III - são apropriadas por outrem propostas, idéias ou projetos de sua
autoria;

IV - são-lhe sonegadas informações necessárias ao desempenho de
suas funções;

V - são praticadas contra ele ações, gestos ou palavras que
denotem desprezo ou humilhação, isolando-o de contatos com seus
superiores hierárquicos e com outros servidores ou militares e
sujeitando-o a receber informações, atribuições ou tarefas somente
através de terceiros;

VI - são-lhe dirigidos comentários maliciosos ou críticas reiteradas
sem fundamento ou são subestimados seus esforços, de modo a
atingir a sua dignidade;

VII - é ele exposto a efeitos físicos ou mentais adversos, em prejuízo
de seu desenvolvimento pessoal e profissional;

VIII - é cerceado seu direito de livre opinião e manifestação de
idéias.

Art. 3º - A autoridade que tiver conhecimento da prática de assédio
moral promoverá, por provocação da parte ofendida ou de ofício,
imediata apuração do fato, mediante sindicância ou processo
administrativo.

Parágrafo único - Nenhum servidor poderá sofrer qualquer espécie
de constrangimento ou receber sanção por ter testemunhado atitudes
definidas neste artigo ou por tê-las relatado.

Art. 4º - O assédio moral praticado por agente público ou qualquer
pessoa que exerça função de autoridade é infração grave, nos termos
desta lei, e sujeita o infrator às seguintes penalidades:

I - advertência, por escrito, nos casos em que não se justifique a
imposição de penalidade mais grave, podendo aquela ser convertida
em freqüência obrigatória e regular a programa de aprimoramento de
comportamento funcional, sem prejuízo do cumprimento da jornada
regular de trabalho, no local em que estiver lotado;
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II - suspensão, em caso de reincidência em falta punida com
advertência, podendo aquela, se for conveniente para o serviço, ser
convertida em multa, em valor correspondente a metade do dia
trabalhado, sem prejuízo do cumprimento da jornada regular de
trabalho, no local em que estiver lotado;

III - demissão, em caso de reincidência em falta punida com
suspensão.Parágrafo único - Na aplicação das penalidades serão
considerados:

I - os danos causados ao servidor ou militar assediado;
II - os danos causados ao serviço prestado ao usuário pelos órgãos

e entidades da administração direta e indireta;
III - as circunstâncias agravantes;
IV - os antecedentes funcionais do agente responsável pelo assédio.
Art. 5º - Fica assegurado ao servidor acusado da prática de assédio

moral o direito de ampla defesa e contraditório no processo de
apuração das acusações que lhe forem imputadas, sob pena de
nulidade.

Art. 6º - Os órgãos e entidades da administração pública estadual
direta e indireta ficam obrigados a tomar as medidas necessárias para
prevenir o assédio moral, conforme definido nesta lei.

Parágrafo único - Para os fins de que trata este artigo, os órgãos e
entidades mencionados em seu “caput” adotarão, entre outras, as
seguintes medidas:

I - levarão em consta, no planejamento e na organização de suas
atividades:

a) a atenção à autodeterminação do servidor ou militar e à
possibilidade do exercício de sua responsabilidade funcional e
profissional;

b) a possibilidade de modificação de atribuições, atividades ou
tarefas funcionais;

c) a oportunidade de contato do servidor ou militar com os
superiores hierárquicos e com outros servidores ou militares, com o
fim de facilitar a realização de tarefa individual de trabalho e oferecer-
lhe informação sobre exigência do serviço e sobre o resultado
esperado;

d) a defesa da dignidade do servidor ou militar;
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II - implementarão procedimentos para evitar o trabalho repetitivo,
por meio da diversificação das tarefas, de maneira a proteger o
servidor ou o militar, em caso de aumento do ritmo de trabalho;

III - oferecerão ao servidor ou militar oportunidades de
desenvolvimento funcional e profissional no serviço, incluindo a
realização de curso de qualificação.

Art. 7º - A receita proveniente das multas impostas e arrecadadas
nos termos do art. 3º desta lei será aplicada exclusivamente em
programas de aprimoramento e formação continuada do servidor.

Art. 8º - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no
prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: O assédio moral, também chamado de humilhação no

trabalho ou terror psicológico, acontece quando se estabelece uma
hierarquia autoritária, que coloca o subordinado em situações
humilhantes.

Problema quase clandestino e de difícil diagnóstico, é bem verdade,
mas, ainda assim, se não enfrentado de frente, pode levar à
debilidade da saúde de milhares de servidores e militares,
prejudicando seu rendimento. É preciso barrar o abuso de poder dos
superiores hierárquicos, e um dispositivo legal contribuirá para
prevenir o assédio moral no mundo do trabalho, aí se incluindo a
administração pública.

Em nossa cultura competitiva, onde todos procuram vencer a
qualquer custo, urge adotarmos limites legais que preservem a
integridade física e mental dos indivíduos, sob pena de perpetuarmos
essa "guerra invisível" nas relações de trabalho. E, para combatermos
de frente o problema do assédio moral nas relações de trabalho, faz-
se necessário tirar essa discussão dos consultórios de psicólogos e
tratar a questão no universo do trabalho.

Vale ressaltar que o projeto de lei que ora apresentamos foi baseado
na primeira lei do País sobre a matéria: a Lei Municipal nº 1.163, de
2000, vigente no Município paulista de Iracemápolis e oriunda de
projeto do ex-Vereador José Renato Alves Pereira, hoje Prefeito
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dessa cidade, que se tornou símbolo do combate ao assédio moral na
administração pública.

Dado o alcance social da proposição que submetemos à apreciação
desta Casa, seguindo o exemplo daquele pequeno Município paulista,
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.131/2008
Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a reciclagem, o

gerenciamento e a destinação final de lixo tecnológico e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os produtos e os componentes eletroeletrônicos,

considerados como lixo tecnológico, devem receber uma destinação
final adequada que não provoque danos ou impactos negativos ao
meio ambiente e ao bem-estar da sociedade.

Parágrafo único - A responsabilidade pela destinação final deve ser
solidária entre as empresas que produzem, que comercializam e que
importam os produtos e componentes eletroeletrônicos, mantendo
pontos de coleta para receber o lixo tecnológico a ser descartado pelo
consumidor.

Art. 2º - Para efeito desta lei, o lixo tecnológico são aparelhos
eletrodomésticos, equipamentos e componentes eletroeletrônicos de
uso industrial, comercial, doméstico e de serviços, que estejam em
desuso e sujeitos à disposição final, como:

I - monitores e televisores;
II - acumuladores de energia (baterias e pilhas);
III - componentes e periféricos de computadores;
IV - produtos magnetizados; e
V - aparelhos celulares.
Art. 3º - A destinação final ambientalmente adequada consiste em:
I - práticas de reutilização total ou parcial de produtos e

componentes tecnológicos;
II - processos de reciclagem e aproveitamento do produto e
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componentes para a finalidade original ou diversa;
III - neutralização e disposição final apropriada dos componentes

tecnológicos equiparados a lixo químico.
Parágrafo único - A destinação final do lixo tecnológico deve ser feita

em consonância com a legislação ambiental e as normas de saúde e
segurança pública, respeitando-se as vedações e restrições
estabelecidas pelos órgãos públicos competentes.

Art. 4º - Os produtos e componentes eletroeletrônicos
comercializados no Estado de Minas Gerais devem indicar com
destaque, na embalagem ou rótulo, as seguintes informações:

I - advertência para não descartar o produto em lixo comum;
II - orientação sobre postos de entrega do lixo tecnológico;
III - endereço e telefone de contato dos responsáveis pelo descarte

do material em desuso e sujeito à disposição final; e
IV - alerta sobre a existência de metais pesados ou substâncias

tóxicas entre os componentes do produto.
Art. 5º - Em caso de descumprimento de dispositivos desta lei, as

empresas definidas no “caput” do art. 1º estão sujeitas às seguintes
penalidades:

I - advertência; e
II - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais).
Parágrafo único - Em caso de reincidência, o valor da multa será

cobrado em dobro.
Art. 6º - Os valores arrecadados com a taxa e as multas oriundas

desta lei serão destinados a programas de coleta seletiva e às ações
de destinação final ambientalmente adequada.

Art. 7º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente estabelecerá
normas e procedimentos para o gerenciamento e a destinação final do
lixo tecnológico produzido no Estado de Minas Gerais, priorizando as
ações que estimulem a reciclagem, a reutilização e o comércio de
produtos fabricados com materiais não-tóxicos e de baixo impacto no
meio ambiente.

Art. 8º - Para o cumprimento das diretrizes estabelecidas nesta lei,
fica autorizada a celebração de convênios com cooperativas ou
associações de catadores, instituições educacionais e de ensino
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superior e demais entidades organizadas da sociedade civil.
Art. 9º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, suplementadas se necessário.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2008.
Walter Tosta
Justificação: Com a intensa aceleração industrial, que lança a cada

momento novos e sofisticados equipamentos no mercado consumidor,
deparamos com um grave problema ambiental: o lixo eletrônico ou lixo
tecnológico.

A popularização de computadores, televisores, aparelhos celulares e
eletrodomésticos tem colaborado para o crescimento do lixo
tecnológico. Todos os dias, são produzidas milhares de toneladas de
lixo no País a partir dos resíduos resultantes da rápida obsolescência
de equipamentos eletrônicos. No meio do lixão, estão produtos que
rapidamente perderam a utilidade ou simplesmente ficaram
ultrapassados. O que era objeto de tecnologia de ponta entra para a
obsolescência em poucos anos ou até meses de uso. Geralmente, os
computadores são substituídos a cada quatro anos nas empresas e a
cada cinco anos nas residências. Já o tempo médio de troca para
celulares é de menos de dois anos.

Sem a reciclagem, reutilização ou destinação final ambientalmente
adequada, o lixo tecnológico irá inevitavelmente proliferar no meio
ambiente. Esses produtos são fabricados com metais pesados e
altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio, berílio, chumbo, entre
outros. Em contato com o solo, essas substâncias contaminam o
lençol freático e, consequentemente, os mananciais que abastecem
de água a população. Quando queimados, poluem o ar. Causam
também doenças graves e distúrbios no sistema nervoso de catadores
que sobrevivem da venda dos materiais coletados nos lixões. Podem
ainda afetar os rins e o cérebro, além de provocar a morte por
envenenamento. Apesar de tantas ameaças, as empresas pouco
colaboram para o esclarecimento da população. As embalagens dos
produtos eletroeletrônicos não alertam sobre o perigo de
contaminação e eventuais danos ambientais.
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Na classificação dos diversos tipos de lixo, o tecnológico já
representa 5% do total gerado no planeta. O percentual pode ser
ainda maior até o final desta década com a expansão do
sucateamento eletroeletrônico. Embora de forma bem tardia, o mundo
já começa a se mobilizar para conter o avanço desse novo lixo. Já
temos, por exemplo, no País, empresas que desenvolvem programas
com o objetivo de recolher, recondicionar e enviar os equipamentos
em desuso para organizações não governamentais. No entanto, essa
atitude ainda é uma rara exceção em um universo onde é cada vez
maior o lixo tecnológico. A realidade é que a maioria dos fabricantes,
importadores e comerciantes perde o controle dos seus produtos
depois que esses são adquiridos pelos consumidores.

A situação é preocupante e necessita ser urgentemente solucionada
com uma política pública que determine regras e procedimentos
obrigatórios, sob pena de pagarmos um alto preço diante da omissão
no controle do lixo tecnológico. Diante do exposto, peço o apoio dos
nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.

- 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 2.132/2008
Declara de utilidade pública a Associação Feminina de Assistência

Social de Pouso Alegre - Afas - PA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina

de Assistência Social de Pouso Alegre - Afas - PA, com sede nesse
Município.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Feminina de Assistência Social de Pouso

Alegre - Afas - PA, fundada em 13/7/92, com sede nesse Município, é
uma associação sem fins lucrativos, com duração indeterminada e de
caráter beneficente, educativo, esportivo, cultural, assistencial e
social.

A entidade desenvolve suas atividades na sede do 20º Batalhão de



259

Polícia Militar, podendo estendê-la ainda aos destacamentos
pertencentes à Unidade, com o objetivo de promover, coordenar e
executar ações, projetos e programas de proteção à família, à
gestante, à criança, ao adolescente e ao idoso, assim como aos
portadores de deficiência física.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Associação melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que a entidade 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.930/2008, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Guarda-Mor
pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação política desse
Município.

Nº 1.931/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura de Três Marias
pelas inaugurações realizadas em 1º/3/2008.

Nº 1.932/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cachoeira da
Prata pela comemoração dos 45 anos de emancipação política desse
Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.933/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação Centro Tecnológico
de Minas Gerais - Cetec - pelo transcurso dos 36 anos de sua
fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.934/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Grupo Corpo pelos seus 33
anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.935/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que, no desenvolvimento do Programa Estruturador 019 - Escola em
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Tempo Integral, sejam considerados os aspectos que enumera. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 1.936/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento
Regional com vistas à realização de obras para captação de águas
pluviais e de esgoto sanitário doméstico e industrial no Município de
Juiz de Fora. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.937/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento
Econômico com vistas à elaboração de política minerária e à
execução da Ação 4654 - Apoio à Infra-Estrutura e Suporte à Atração
de Investimentos para a Cadeia Mineral, Siderúrgica e Setor Metal-
Mecânico. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.938/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à
regulamentação do sistema estadual de auditoria do SUS e à
ampliação do sistema de controle e avaliação da área de saúde do
Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.939/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Obras Públicas com
vistas à recuperação das vias urbanas que ligam a Rodovia BR-040 à
sede do Município de Barbacena, no âmbito do Programa 186 -
Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.940/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento
Regional com vistas à construção de módulos sanitários em alvenaria
para a população carente do Município de Juiz de Fora.

Nº 1.941/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à
instituição de programa de atenção à pessoa com epilepsia. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.942/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Obras Públicas com
vistas à execução de obras de ligação asfáltica entre o Município de
Santa Rita do Ibitipoca e a Rodovia MG-135 (Antônio Carlos - Bias
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Fortes) e da parte não concluída da Rodovia MG-338 no trecho que
liga Ibertioga a Piedade do Rio Grande, no âmbito do Programa 186 -
Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.943/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas à fiscalização do lançamento de efluentes industriais no Rio
Paraibuna e no Córrego Santa Cruz e à inclusão da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraibuna nas atividades relativas à Ação 4087 - Recuperação
e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas -, do
Programa 113 - Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos.
(- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.944/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Reitor da Uemg com vistas a que seja
desenvolvido programa estadual similar ao PróUni, com concessão de
bolsas parciais de 50% para cursos de graduação e seqüenciais de
formação específica. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.945/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas à adoção dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável
dos Municípios como parceiros na implementação da Ação 1062 -
Incorporação dos Instrumentos de Pagamento de Serviços
Ambientais.

Nº 1.946/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas à inclusão da divulgação dos sistemas sustentáveis de
produção no conteúdo das ações de extensão e educação ambiental.
(- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.947/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia
com vistas à que os gestores de Centros Vocacionais Tecnológicos
ofereçam cursos de informática específicos para mulheres de baixa
renda.

Nº 1.948/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia
com vistas ao estabelecimento de parcerias entre os Centros
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Vocacionais Tecnológicos e as unidades do Sesi e do Senai mais
próximas aos Centros, para obter a melhor utilização de espaço físico,
da equipe profissional, das oficinas e dos laboratórios dessas
instituições.

Nº 1.949/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia
solicitando especial atenção às reivindicações que enumera,
apresentadas por representantes da Uemg - Campus de Frutal. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 1.950/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e ao
Secretário de Agricultura com vistas à ampliação da base florestal
nativa e recuperação de áreas degradadas. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 1.951/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia
com vistas à instalação de Centros Vocacionais Regionais de
Tecnologia na região do Vale do Rio Doce.

Nº 1.952/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia
com vistas à implantação de um câmpus da Unimontes no Município
de Capelinha. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 1.953/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento
Regional com vistas a que sejam realizados investimentos no âmbito
da Ação 3004 - Implantação, Ampliação e Melhoria dos Sistemas de
Esgotamento Sanitário em Localidades com Concessão da Copasa,
para efetivar a conclusão da obra de avenida sanitária no Município de
Barbacena.

Nº 1.954/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas à erradicação dos lixões no Estado, dentro do escopo da Ação
3004, do PPAG, e à avaliação da viabilidade técnica da queima de lixo
urbano para produzir energia elétrica, bem como dos benefícios que
essa providência poderia trazer ao meio ambiente. (- Distribuídos à
Comissão de Saúde.)
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Nº 1.955/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Cemig com vistas à
celebração de convênios com entidades públicas que disponham de
áreas passíveis de instalação de unidades fotovoltaicas de geração. (-
À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.956/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas a que haja maior rigor na fiscalização de lixões e de lançamento
de efluentes industriais nos cursos d'água da Zona da Mata, e
solicitando apoio às prefeituras municipais da região para o
enquadramento de projetos que visem à construção de aterros
sanitários, no âmbito da Ação 1068 - Minas sem Lixões -, e de
projetos de construção de estações de tratamento de esgoto. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 1.957/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas à criação e implantação do Parque Estadual da Serra do Ouro
Branco.

Nº 1.958/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia
com vistas à implementação de sistema de coleta, reciclagem e
destinação de produtos com base em óleos, graxas e gorduras de
origem vegetal e animal na região de Juiz de Fora, além de estímulo à
implantação de usinas de açúcar e de álcool.

Nº 1.959/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas à transformação do Parque Serra do Intendente, no Município
de Conceição do Mato Dentro, em Área de Proteção Ambiental - APA
- e à criação de uma APA na Serra do Cipó.

Nº 1.960/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Diretor-Geral do IEF com vistas à
criação de dois parques estaduais no Município de Juiz de Fora,
dentro do escopo da Ação 1058 - Criação e Implantação de Áreas
Protegidas. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.961/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Ouvidor-Geral do Estado com vistas à
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melhoria dos instrumentos de escuta da população. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 1.962/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à
implementação das ações da Política Nacional de Humanização,
estimulando-se a criação de grupos de trabalho de humanização em
todo o Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.963/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas
à execução da Ação 1110 - Desenvolvimento dos Portos Secos de
Minas Gerais -, do Programa 024 - Inserção Competitiva das
Empresas Mineiras no Mercado Internacional -, de forma a possibilitar
a implantação de um porto seco no Município de Montes Claros. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 1.964/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio com vistas ao
pagamento a associações e cooperativas de catadores pela prestação
do serviço de coleta seletiva, por meio de incentivos fiscais aos
Municípios que fizerem parceria com os catadores organizados em
Minas Gerais.

Nº 1.965/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo aos Secretários de Meio Ambiente e de
Educação com vistas ao desenvolvimento de parcerias com ONGs em
projetos de educação ambiental. (- Distribuídos à Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 1.966/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Epamig com vistas à produção de
tecnologia agropecuária específica para as condições edafoclimáticas
da região do Médio Jequitinhonha. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 1.967/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Promotor de Justiça da Comarca de Ribeirão
das Neves com vistas à reabertura do procedimento de apuração do
caso apresentado pelo Sr. Marcone Geraldo Teixeira do Carmo.

Nº 1.968/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo  ao  Cartório da 8ª Câmara Cível - Unidade
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Goiás - do Tribunal de Justiça do Estado com vistas a que agilize a
conclusão do Inquérito nº 1.0000.07.458484-8/001, em que consta
como agravante o Sr. Imar Glicério Pinto.

Nº 1.969/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região com vistas a que agilize o andamento do Processo nº
1999.38.00.021265-7, em nome do apelante André Luis Orsine
Santos.

Nº 1.970/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Espírito Santo com vistas à
devolução, à Sra. Maxilene Bacelar Mendes e ao seu companheiro,
José Carlos Souza Rodrigues, dos pertences retirados do local onde
moravam e ao pagamento dos direitos trabalhistas referentes à
dispensa da função exercida junto ao Condomínio do Edifício Laura,
no Município de Iriri, no Estado do Espírito Santo.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Participação Popular e dos Deputados Délio Malheiros e outros,
Neider Moreira e outros, Vanderlei Jangrossi e outros e Antônio Júlio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Participação Popular, de Direitos Humanos, de Transporte e de
Administração Pública.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia, com muita alegria, o
aniversário do Secretário de Governo Danilo de Castro e o do nosso
colega Deputado Estadual Djalma Diniz. A todos eles, muita luz. Deus
os abençoe na trajetória de servir na vida pública.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fui
surpreendido nesta terça-feira, à tarde, com o telefonema de um
jornalista do jornal “O Tempo”, o qual me comunicou que o STF, por
meio da relatora Ministra Carmem Lúcia, havia acatado uma denúncia
para investigar o Deputado Carlos Willian e outros. Talvez
conversemos mais sobre essa história hoje, durante a discussão dos
projetos, mas ela começou no ano de 2000, na apuração da eleição
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de Ribeirão das Neves. Estava presente o Juiz Wenderson de Souza
Lima, acompanhado por dois Promotores - mais à frente, mostraremos
que eles usam toga, mas são bandidos -, Leonardo Barbabela e
Rodrigo Fonte Boa, que, apesar de terem nomes clássicos, são
bandidos comuns como muitos batedores de carteira que estão pela
rua. Naquela oportunidade da apuração da eleição - lembro que não
conhecia os referidos cidadãos -, notei que todas as urnas eletrônicas
não estavam identificadas, ou seja, todos os seus disquetes não
continham identificação. Como a apuração estava sendo vigiada -
havia mais de 5 mil pessoas assistindo a ela -, saí do recinto.
Entretanto, recebi uma ligação do então candidato a Prefeito Dirceu
Pereira, que me disse que, se eu não estivesse presente, roubariam a
eleição outra vez. Fui lá para cima, pois, como é usual na cidade de
Ribeirão das Neves - não é minha cidade, mas minha mulher foi
Prefeita e Vereadora lá -, a apuração estava sendo feita na Cidade
dos Meninos. Porém, para minha surpresa, eles estavam retirando os
disquetes e colocando em uma caixinha de papelão, sem identificação
externa referente à urna de que estava saindo e nem coisa alguma. O
salão era imenso, com mais de 1.500m², mas não havia
computadores. Perguntei onde seria a apuração, e me disseram que
levariam os disquetes para apurar lá embaixo, no cartório eleitoral,
que deve ter do tamanho desta tribuna mais 2m², um pouco maior que
o banheiro dos Deputados nesta Casa. Naquele momento, fui
obrigado a chamar os Juízes e Promotores e dizer-lhes que, se a
apuração continuasse daquela forma, a coisa ferveria, pois não estava
sendo feita da forma correta e não queríamos outro episódio como o
ocorrido em 1996. Naquele momento, o Juiz, muito espigadinho, com
o cabelo com gel, tirado a Batman, irritou-se, e convoquei a população
para manifestar-se. Houve talvez um pouco de exacerbação do povo
presente, mas conseguimos convencer o Juiz de que a caixa seria
lacrada em nossa presença e na dos demais e a conduziríamos junto
com a Polícia Militar, os Juízes e os Promotores citados anteriormente
como bandidos - como têm toga, a Justiça precisa provar, porém não
julga e continuam como Promotores apesar de serem bandidos.
Descemos, procedeu-se à apuração, o Dirceu Pereira ganhou a
eleição, e tudo correu na normalidade.
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Até aí, a cidade nunca havia tido uma semana sem fugas nas
penitenciárias. A partir daquele momento, fizemos algumas denúncias,
aliás, pesadas, porque o Juiz de Direito, o único até então na
Comarca, abrigava, sob as suas asas, o seu irmão - também
empregado  na  Prefeitura de Ribeirão das Neves, no mandato
anterior -, que foi pego, distraidamente, nas redondezas da Cidade
Nova, com 700g de maconha. Curiosamente, o Tribunal de Justiça o
condenou como usuário e o colocou para cumprir pena em “sursis”,
sob liberdade, desde que trabalhasse, principalmente na Prefeitura,
naquela época - em liberdade, sob a tutela do irmão.

Discorreremos sobre esse assunto hoje, pois houve uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, nesta Casa, em que se pediu a investigação
desses elementos por parte da Corregedoria de Justiça, da
Promotoria e do Tribunal de Justiça. Mas, a partir da daí, começou
uma perseguição implacável à minha família - a mim, eles não têm
coragem, só fazem bobagens, como as que mostrarei no final, mas
perseguiram a minha família. Minha mulher, com a ajuda de um
Deputado - que ocupa o cargo de Deputado, mas não deixa de ser
também um sem-vergonha -, fez uma denúncia em conluio com esses
Promotores, o que acabou por gerar uma condenação de um ano e
três meses de prisão, que foi convertida em cesta básica. Depois
houve a preclusão, porque se passou muito tempo e não foi possível
concluir a condenação dela. Mas aquilo ficou gravado. Para não
extinguirem a ação por perda de prazo, mandaram para Belo
Horizonte, ganhando tempo, porque sabem que, no momento em que
isso tiver transitado em julgado, entraremos com processo grave
contra eles, contra quem fez a denúncia e tudo mais.

Não satisfeito com isso, perseguiram a minha família e
empreendimentos que executamos na Região Metropolitana, o que
culminou com um achaque feito pelo então Vereador de Belo
Horizonte, Carlos Willian, cidadão que deve ter seus valores, porque
senão não teria sido eleito por três mandatos, mas, para mim, ele não
tem nenhum valor, tanto que, no dia em que nos encontramos em um
avião, indo para Brasília, a mão escorregou e esbarrou na face dele.
Coitado, ele ficou desmaiado durante uns 40 minutos e depois teve de
ser conduzido a um CTI para se recuperar, mas juro a V. Exas. que
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não foi intencional. Aí, esses dois bandidos, o Barbabela e o Rodrigo
Fonte Boa, pegam um processo de achaque desse cidadão - aliás, há
fita gravada, depoimentos, pois foi feita uma Comissão Parlamentar
de Inquérito na Câmara Municipal, e estou detalhando isso, mas,
durante o dia, leremos discursos com uma série de coisas. Os dois
bandidos mandam um resumo disso para a Justiça Federal, depois
que se passaram seis anos, com um cabeçalho misturando a minha
esposa com um bandido - já tive o prazer de plantar a mão na orelha
dele e vê-lo debruçado no chão, o que falta fazer com esses dois
Promotores, mas isso acontecerá, não tenho dúvida. Então mandam
para lá, num negócio que tem de se ouvir o Carlos Willian para buscar
o padrão de voz dele, porque existe a fita gravada com ele achacando
o pessoal - é um camarada com quem nunca convivi, e são alguns
vagabundos como os próprios Promotores e os Juízes da cidade, Sr.
Wenderson de Souza Lima, bandidão antigo, que tem até
companheiros bons nesta Casa -, mandam como se estivéssemos
envolvidos nisso.

Depois vou ler todas as narrativas, todos os depoimentos. Estamos
fazendo a mesma coisa, uma coletânea de tudo de que temos sido
vítimas, não só por parte de Promotores, mas também de alguns
Juízes mais desavisados. Temos Juízes muito bons. Tenho quase 600
ações contra a Cemig em Minas Gerais e não tive problema em
nenhuma delas. A Justiça está cuidando bem de todas as ações,
todas estão avançando bem. De vez em quando, um Juiz que toma a
dor de outra pessoa resolve dar uma vacilada na sentença. Quando
isso acontece, buscamos nossos direitos com nossos advogados e
mostramos que a lei não é aquela, que aquilo é um vício, e a coisa
conserta, retoma o trilho.

Há alguns dias, fui obrigado a entrar com uma ação popular contra o
Promotor Geraldo Ferreira da Silva. Talvez isso tenha agravado a
situação, porque vai abrir um buraco em um de nossos Poderes.
Aquele cidadão, após um mandado de segurança transitado em
julgado que determinava o cancelamento de uma concorrência e a
paralisação das obras, fez um Termo de Ajustamento de Conduta -
TAC -, contrariando sentença judicial no valor de R$1.275.000.000,00.
O Deputado Irani Barbosa, que não pactua com esse tipo de coisa,
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entrou na Justiça, porém, na Justiça Federal, território um pouco
estranho para essa turma acostumada a fazer “maracutaias” por trás
de biombos, e acredito que isso tenha causado irritação. Existem
outras situações que vamos narrar mais à frente.

Da tribuna desta Casa denunciei que o nosso Iplemg aplicou um
dinheiro. Bocas malditas dizem que era para lastrear contas para fazer
alguma “maracutaia”. Aplicaram R$40.000.000,00 no Banco Santos,
trinta e poucos milhões de reais no Banco Rural e trinta e tantos
milhões de reais no BMG. Vou contar o que aconteceu com o dinheiro
do fundo de aposentadoria dos Deputados. Isso é do conhecimento do
Ministério Público há cerca de quatro anos. Sabem qual providência
tomaram? Nenhuma. Está engavetado. Embargo de gaveta no
Ministério Público de Minas Gerais, que, aliás, ganhou uma torre nova.
De ontem para hoje foi desapropriada a terceira torre. Está faltando
muito espaço ali. Precisamos desse pessoal na rua procurando saber
o que está acontecendo com a conta de luz, porque a conta de luz é
cara, procurando saber por que não há remédio nos postos de saúde,
“maracutaia” de obra, por que a polícia está na rua fazendo o que não
precisa e não está prendendo bandido, por que está acontecendo
tanta coisa errada. Mas mexer com político dá “ibope” e é mais fácil.
Resolveram nos denunciar dizendo que estávamos envolvidos.
Pegaram um processo em que vagabundos falam de nós, juntaram
tudo em um cabeçalho, e eles mesmos discriminam o que deve ser
feito com cada cidadão que dá depoimento. Jogam lama, mas a lama
que jogam em mim volta para eles. Promotor Leonardo Barbabela,
bandido; Promotor Rodrigo Fonte Boa, bandido. Defende muito
“bingueiro” na rua. Essa turma do bicho e do bingo é aliada a ele. O
Juiz Wenderson de Souza Lima é outro bandido.

Voltaremos para discutir outras matérias, Sr. Presidente. Vamos
mencionar tudo, inclusive onde esta Casa é omissa e onde precisa
tomar um pouco de atitude.

Acho que a corrupção não está muito nas pessoas que avançam,
mas está mais naqueles que se fazem de coitadinhos, com sorrisos,
com movimentos lentos para não agredir, com fala mansa, mas com a
mão ligeirinha pra danar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
O Deputado Jayro Lessa - Boa-tarde, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados e pessoas que estão assistindo à TV Assembléia.
Nesta tarde, com o Plenário bastante cheio, venho comunicar à

Assembléia e ao povo de Minas Gerais que, na segunda-feira, lancei,
em Valadares, uma campanha de extrema importância. Fiz o
lançamento, mas, após tomada a iniciativa, ela deixa de ser minha.
Alguém tinha de dar a partida, fazer o projeto de peças, de televisão e
de tantas outras coisas que têm de ser feitas na campanha
publicitária. Trata-se de uma campanha cuja finalidade é levar a
empresa Aracruz Celulose para Governador Valadares. Essa empresa
será a redenção não só para Valadares mas para toda a região e para
todas as outras cidades do entorno da referida cidade. Valadares é a
cidade mais apta a receber aquela empresa, pois tem a melhor infra-
estrutura, os melhores hospitais, a melhor saúde, a melhor segurança,
a melhor via e as melhores escolas. É por esse motivo que ela merece
receber a Aracruz Celulose.

Trata-se de um investimento alto, de US$2.600.000.000,00. A
decisão é da empresa privada, mas tenho certeza de que o
Governador Aécio terá uma influência muito grande na escolha do
local para onde essa empresa deverá ir. Estamos falando, Elisa, na
geração de 3.600 empregos diretos e mais de 10 mil indiretos, na
criação de 30 a 40 pequenas e médias empresas naquela cidade.
Será o fortalecimento permanente de uma cidade que, nos últimos 70
anos, foi sempre extrativista; na época da guerra, extraía minério,
mica, pedras preciosas e madeira. Ultimamente, tivemos a exportação
da mão-de-obra para os Estados Unidos. A emigração está chegando
ao fim, e teremos um grande fluxo de ex-imigrantes da América do
Norte retornando para Governador Valadares. Isso fará com que a
cidade tenha mais necessidade ainda de um empreendimento do
porte do que será a Aracruz Celulose em Governador Valadares.

Peço ao Deputado Gustavo Valadares, votado na região, e a todos
nesta Casa que apóiem a ida da Aracruz Celulose para Governador
Valadares. Peço também ao povo, que mora em Valadares e fora da
cidade, que escreva ao Governador Aécio e peça a Aracruz Celulose
para aquela cidade. Sei que podem dizer que a decisão é técnica, que
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é a empresa quem decidirá, mas a influência do Governador é
importante na hora da tomada dessa decisão. Peço a vocês, então,
meus amigos, que se manifestem e façam essa solicitação.

Fizemos uma reunião na Valadares Diesel, empresa minha, em que
estiveram presentes a Fiemg, a Associação Comercial, o Sindicato
Rural. Este último tem realmente de participar da campanha, porque a
maior matéria-prima de uma empresa dessa área é a terra para se
plantar o eucalipto. A Aracruz Celulose precisará de 180.000ha de
terra, para plantar 150.000ha. Sem o apoio da associação rural, do
sindicato rural, da cooperativa, não conseguiremos a área de terra no
entorno da cidade de Valadares, de cerca de 100km, de 150km, para
que se plante o eucalipto.

Tivemos apoio de médicos, de Vereadores e do fórum permanente
de Governador Valadares. Toda a sociedade tomou conhecimento
acerca do que eu faria na manhã de segunda-feira, e, graças a Deus,
na tarde desse mesmo dia, pudemos contar com o apoio do Prefeito
Mourão, que aderiu à campanha, com muita alegria e satisfação,
porque tem a certeza do poder de convencimento político e pessoal
do Governador Aécio junto ao Presidente da empresa Aracruz
Celulose e de seus técnicos.

Tivemos também o apoio de toda a Câmara Municipal. Falo toda a
Câmara, porque essa é uma campanha que não possui partidos, e
que é de toda a Governador Valadares. O PT se fez presente, por
intermédio do Giovane, assim como o PDT, por meio do Paulinho
Costa, o PSDB e o PMDB. Estavam lá o Renato Fraga e o Ronaldo
Perin. Todos os partidos estavam ali representados, lutando para que
a campanha fosse um sucesso e para que o Governador recebesse
milhares e milhares de cartas pedindo a ida da empresa para
Governador Valadares.

E, mais importante, na tarde de ontem, fizemos uma reunião na
Fiemg de Governador Valadares. Seu competente Presidente, Sr. Luiz
Jardim, recebeu-nos e cedeu-nos um auditório, onde estiveram
presentes 150 lideranças da cidade, assim como vários Vereadores e
vários Presidentes de associações, todos engajados nessa
campanha, que visa pedir ao Governador Aécio Neves que leve
progresso àquela região tão pobre e que os senhores bem conhecem.
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Deputado Carlin Moura, V. Exa. se lembra de como Valadares é
pobre? De como sua cidade é pobre?

Vejo o Governador anunciar milhões e milhões para o Triângulo
Mineiro, assim como para o Jequitinhonha, o Mucuri e São Mateus. A
Vale do Rio Doce é tão miserável como qualquer daquelas regiões.
Fomos deixados de lado. Criaram a Copanor para uma região que
realmente a merece. Não quero dizer que os Vales do Jequitinhonha
ou do Mucuri não a mereçam, mas Valadares está precisando de algo
que realmente balance a economia daquela cidade e da região.

A instalação da Aracruz Celulose em Governador Valadares
influenciará toda a região, que se tornará tão rica como o Vale do Aço.
Eu, como empresário, como político - estou político, não sou político;
estou Deputado, não serei Deputado eternamente -, tenho a obrigação
e o compromisso de fazer com que o Governador apóie a instalação
da Aracruz Celulose em Valadares. Ele já me disse que apóia essa
instalação, mas quero vê-lo falar isso para 150 mil, 250 mil, 300 mil
pessoas, que se manifestarão junto a ele a fim de que a Aracruz
Celulose possa instalar-se em Valadares, decisão que está nas mãos
do Governador Aécio Neves.

Fala-se que a decisão é dos técnicos, que é da empresa, mas existe
influência por parte do governo. Sabemos da importância do
Governador Aécio Neves em Minas Gerais e no Brasil. Sabemos da
trajetória política desse jovem Governador que um dia será Presidente
da República. Qualquer representante de empresa pensará antes de
negar um pedido ao Governador. Peço, meus amigos, que se
manifestem também junto ao Governador Aécio Neves.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Jayro
Lessa, gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento. Eu, que
também represento a região do Vale do Rio Doce, fui citado por V.
Exa. A Deputada Elisa Costa, que também é da região, em especial
de Valadares, também o aparteará. Ao meu lado está o Deputado
Carlin Moura, que é de Virgolândia. Todos queremos parabenizar V.
Exa. por trazer a esta Casa, nesta tarde, um assunto de suma
importância.

Quando eu falar sobre o governo do Estado, espero que não pareça
crítica à atual gestão.
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O governo do Estado tem uma grande dívida com o Vale do Rio
Doce, cuja situação atual é pior que a do Jequitinhonha, a do Mucuri e
a do Norte de Minas, regiões que já estão sendo atendidas pelos
governos federal e estadual. Ou seja, todos os programas lançados
pelos dois governos priorizam essas regiões. Enquanto isso, a região
do Vale do Rio Doce, em virtude de algumas exceções, ou seja, de
algumas cidades que têm um IDH muito superior, a exemplo de
Ipatinga, Timóteo e Belo Oriente, por conta das empresas lá
instaladas...

Mas essas três maquiam o IDH, enfim, todos os índices sociais, e
isso chama a atenção dos governantes. Por causa disso, cidades
como Virgolândia, Peçanha, Santa Maria do Suaçuí, São Pedro e
Nacip Raydan ficam abandonadas, esquecidas, não recebem
investimentos, como acontece com o Norte de Minas, o Jequitinhonha
e o Mucuri. Portanto, precisamos trazer indústrias como a Aracruz
Celulose. É necessário que o Governador pague essa dívida, que não
é propriamente dele, mas foi contraída pelo governo do Estado ao
longo dos anos. A nossa região tem de ser tratada com a mesma
prioridade que se dá ao Norte de Minas, ao Jequitinhonha e ao
Mucuri. Para tanto, conte comigo, Deputado Jayro Lessa. Serei um
soldado de V. Exa. nessa empreitada.

Para encerrar - tenho certeza de que V. Exa. concederá aparte
também à Deputada Elisa Costa -, saliento que, conforme disse ao
Deputado Carlin Moura, a Cenibra, uma das empresas instaladas na
região, ainda que não tenha resolvido o problema da região, tem-lhe
trazido muitos benefícios por meio do plantio de eucalipto. Tenho
certeza de que o Governador está sensível à sua reivindicação de que
nossa região cresça um pouco mais. Quem sabe em breve
comemoraremos a vinda da Aracruz Celulose para a nossa região.
Parabéns a V. Exa. Conte com este soldado, a fim de trabalharmos
juntos.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Obrigada, Deputado Jayro
Lessa. Essa mobilização demonstra seu compromisso com
Governador Valadares e região e, por que não dizer, com Minas
Gerais, uma vez que essa empresa trará benefícios para todo o
Estado. Essa empresa já está no Espírito Santo, na Bahia, no Rio
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Grande do Sul, entre outros Estados.
Trata-se de uma importante alternativa para nossa cidade, que

sempre sonhou com a industrialização e não teve oportunidade de
realizar isso em anos anteriores. Essa oportunidade soma-se ao
projeto de desenvolvimento do governo Lula, que hoje, com a
economia estabilizada, garante às empresas um processo de
expansão, de criação de unidades, plantas e, principalmente, de
geração de trabalho, emprego e renda.

Com os Deputados Gustavo Valadares, Carlin Moura, enfim, com
toda a bancada do Leste de Minas, afirmo que nossa região precisa
da atenção dos governos federal e estadual. Esse passivo social e
econômico tem de ser recuperado neste momento em que o Brasil e
Minas se desenvolvem. As regiões do Jequitinhonha, do Mucuri e do
Norte de Minas devem apoiar essa idéia a fim de, juntos, defendermos
recursos federais e estaduais para o Vale do Rio Doce.

Estou integrada a essa mobilização em prol da nossa cidade, da
nossa região. Deputado Jayro Lessa, além das cartas enviadas ao
Governador - ressalto que o Presidente Lula e a Ministra Dilma
também já estão envolvidos nessa mobilização, aproveitando
aspectos positivos da relação institucional com o governo Aécio -,
proponho uma agenda imediata com as lideranças da cidade e da
região junto ao Governador, pois este é o momento de definição do
diagnóstico. Por isso, penso que devemos providenciar uma agenda
com o Governador, com os Secretários, com as lideranças, com os
Deputados Estaduais e com as lideranças de Governador Valadares,
porque temos informação, Deputado Jayro Lessa, de que logo a
Aracruz Celulose definirá, na região do Vale do Rio Doce, o local que
vai sediar essa planta, essa fábrica. Este é o momento oportuno para
pensarmos nessa agenda.

Quero propor que façamos essa agenda juntos - Governador Aécio,
Secretários, Lideranças da Assembléia e da região e empresários da
Fiemg. Enfim, temos de unir esforços para efetivamente termos essa
fábrica em Governador Valadares. Muito obrigada.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Deputada Elisa. Devo
dizer a essa grande Deputada que foi criada uma comissão que será
composta pela Prefeitura Municipal, grande interessada na vinda da
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fábrica, pelo Sindicato Rural, pela Fiemg, pela Associação Comercial
e outras associações que existem em nossa cidade.

Quero dizer ao Governador Aécio que estou aqui. Quero dizer-lhe
que isso não é uma pressão ao governo, é uma necessidade que
Governador Valadares tem, e há o medo de perder esse grande
empreendimento que vem como oportunidade ímpar no momento,
oportunidade essa que a nossa cidade não pode perder.

Seguirei a sugestão da Deputada Elisa Costa. Trarei o documento
para que todos os Deputados da Casa e os Deputados Federais
votados em nossa região possam assiná-lo para que seja enviado ao
Governador, solicitando mais ainda a sua sensibilidade na direção de
levar a grande empresa Aracruz Celulose, maior empresa de celulose
do mundo, para Governador Valadares. Peço aos amigos que se
manifestem, mandem “faxes” para o Governador. Mandem também
bilhetes, seja de uma criança de 7 anos, seja de um velho de 80 anos.
Espero que todos se manifestem, porque essa é uma oportunidade
que temos hoje. Há alguns anos, já perdemos a Cenibra, a Usiminas e
a Coqueria para o Espírito Santo. Precisamos de uma solução para a
nossa região, para que as coisas mudem e as pessoas tenham
trabalho digno. Esse trabalho deve ser de qualidade, e não um
subtrabalho, como temos hoje.

Hoje, em Governador Valadares, as butiques e o comércio não têm
dinheiro nem para pagar água. Estamos vivendo uma miséria que
nunca vivemos em nossa região, que é muito grande. Isso não é culpa
de nada, mas é pelo fato de a emigração ter deixado de existir e o
dólar ter deixado de vir. Com isso, a cada dia, estamos mais pobres.
Muito obrigado aos companheiros que aqui estão. Peço a vocês que
participem da campanha e lutem por Governador Valadares. Peçam
ao Governador Aécio Neves que nos ajude para que mudemos a
nossa realidade, que hoje é extremamente miserável. Muito obrigado.

* - Sem revisão do ordador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, mineiros e mineiras que nos acompanham aqui na Casa
do povo de Minas e pela nossa TV Assembléia, ao iniciar estas
minhas palavras, quero relembrar Guimarães Rosa, que já nos dizia
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que Minas são muitas. Aqui veio o Deputado Jayro Lessa, com muita
justiça, falar da sua Valadares e da região Noroeste de Minas.
Obviamente, as demandas são muitas. Respeitamos e entendemos
essa situação. Felizmente, temos um Governador que não só pensa,
mas também age com a seriedade de quem governa para todos os
mineiros, procurando atender a cada uma dessas muitas Minas, de
que já falou Guimarães Rosa.

Falo aqui das nossas Minas do Centro-Oeste mineiro, não só da
minha querida Divinópolis, mas de todo o nosso Centro-Oeste mineiro.
Costumamos dizer por lá que é a região mais mineira de todas as
mineiras. Não tem sotaque paulista, carioca nem baiano. Falam “uai”,
e de forma muito natural. Com nossa mineiridade, vivemos e
convivemos bem com todo o restante do Estado, mas, às vezes, como
também um bom mineiro, somos discretos e compreendemos que
também pode ser a hora de levantarmos a voz e mostrarmos que o
Centro-Oeste mineiro, embora de maneira discreta e respeitosa,
precisa avançar mais. Felizmente, volto a lembrar, temos um
Governador com sensibilidade, competência e uma boa equipe. Já
percebemos o prenúncio de mudanças significativas para a nossa
região, que há muito tempo não recebia investimentos substanciais e,
agora, com a BR-050 sendo melhorada... Trabalharemos juntos, todos
nós, Deputados votados na região, mas não temos dúvida de que,
com o apoio de toda a Assembléia, teremos a duplicação da 050, as
obras de engenharia chamadas de obras de arquitetura, como
viadutos, passarelas, trincheiras, que darão àquela região as
condições necessárias para um desenvolvimento mais significativo.
Aproveito para registrar a presença na Assembléia mineira e
cumprimentar, com alegria, o Francisco Martins, querido de todos nós
de Divinópolis. Ele é uma liderança empresarial e política - Presidente
do PDT - e conhecido por todos como Chiquinho do Sinvesd, por sua
capacidade de luta em defesa de um dos segmentos mais importantes
da cidade, o vestuário. Registramos ainda a presença do Presidente
do PSB, Marcos Silva, conhecido por todos como Marcos da
Fanbacord, que tem uma tradição de luta no movimento comunitário e
se destaca naturalmente pelo espírito de parceria com o Deputado
Rinaldo Valério, meu conterrâneo de Divinópolis, e toda a sua equipe,
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na pessoa da Claúdia Andrade, fazendo disso uma referência para um
momento que procuramos construir no Centro-Oeste. Aproveito ainda
para cumprimentar o Deputado Paulo Cesar e, nesta referência,
destacar o momento extremamente gratificante que vivemos juntos
ontem ao testemunhar a abertura da segunda feira e moda de Nova
Serrana, uma das cidades que mais cresce em todo o Brasil e é
orgulho de todos nós, mineiros. Seu empresariado nos emociona pela
forma guerreira, competente e séria com que constrói de fato um novo
tempo em Nova Serrana, já influenciando de maneira positiva todo o
Centro-Oeste mineiro. É a Capital do calçado esportivo, respeitada até
mesmo fora das fronteiras brasileiras. Agora, além do respeito,
começa a incomodar os concorrentes, que às vezes acabam
patrocinando algum tipo de colocação tentando generalizar e denegrir
o calçado produzido ali, como se somente as multinacionais fizessem
bons calçados. Sabemos que hoje Nova Serrana tem, acima de tudo,
qualidade e competência para aliar qualidade com preço competitivo.
Quem teve de enfrentar e está enfrentando a concorrência desleal dos
asiáticos, da China, onde um operário ganha US$30,00 - mão-de-obra
escrava... Obviamente, com todos os tipos de incentivos fiscais e uma
concorrência desleal, mandam para o Brasil, eles sim, produtos
fraudados, às vezes até com etiquetas de empresas brasileiras, como
fizeram com a indústria de fogos de artifício de Santo Antônio do
Monte. Chegaram ao Brasil fogos de artifício “made in China”, com as
marcas tradicionais de Santo Antônio do Monte. É surpreendente
como, às vezes, infelizmente, o governo federal vê a Europa abusar
da autonomia, da soberania nacional, barrando a carne brasileira e
vindo aqui dizer como temos que trabalhar, interferindo de maneira
predatória, de forma absolutamente desleal em relação às barreiras
comerciais e, ao mesmo tempo, assistindo à invasão de produtos
chineses, numa atitude mais dura. Aí vem a competência do
empresariado mineiro, destacando-se o de Nova Serrana, que ontem
nos deu mais uma lição num momento tão difícil, com concorrência
predatória, ao abrir uma feira que já é sucesso no primeiro dia.
Praticamente tudo o que havia no estoque está sendo negociado.
Obviamente, muitos negócios ainda serão feitos, porque, hoje, quem
trabalha com calçado tem de ir a Nova Serrana para conhecer o que
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está sendo feito nesse setor. Precisamos nos unir para que outros
investimentos ocorram no nosso Centro-Oeste. Ainda há pouco, falava
das rodovias, e o Governador, com a MG-050, abriu uma perspectiva
positiva quanto a isso. O Deputado Doutor Rinaldo propôs a
realização de uma audiência pública em Divinópolis - e nós o
apoiamos nessa proposta - para debater o cronograma das obras e
verificar o que pode ser agilizado no que diz respeito aos resultados,
que vão desde uma segurança maior para quem transita pela MG-050
e também para aquele cidadão que mora às margens da rodovia. Não
estamos falando apenas de Divinópolis, mas também de uma rodovia
que começa na Grande BH e termina na divisa com São Paulo, na
nossa querida São Sebastião do Paraíso, cidade do Deputado Antônio
Carlos Arantes, a quem concedo, com prazer, um aparte.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Antes gostaria de
cumprimentar o nosso Líder, Deputado Domingos Sávio. Quando se
fala da MG-050, ou melhor, quando se fala do modelo PPP,
implantado pelo governo do Estado e por toda a sua equipe para
Minas Gerais, para nós isso é motivo de orgulho e satisfação, porque
vem ao encontro daquilo que sempre pregamos: é na iniciativa privada
que está a saída para os grandes projetos de desenvolvimento de
Minas Gerais e do Brasil. Aliás, a MG-050 é um típico exemplo disso,
por se tratar de um projeto interessante. Hoje, a qualquer hora do dia
ou da noite em que transitarmos pela MG-050, sabemos que não
vamos deparar com buracos pela frente, seja debaixo de chuva, seja
com neblina forte. Isso é muito importante, portanto vale a pena
conferir os investimentos que estão acontecendo. Também vale a
pena ver uma empresa que realmente tem cumprido aquilo que foi
previsto. Na verdade, ela está fazendo mais que o previsto no
cronograma para este momento, o que significa que a empresa está
muito envolvida e empolgada, com investimentos rápidos e bem-
feitos. Isso é um orgulho para nós, mineiros, porque serve de exemplo
para outros projetos e programas que o nosso Governador Aécio
Neves já está falando em implantar. Parabéns pela iniciativa de
discutir esse assunto importante, porque sabemos que é justamente
por meio da iniciativa privada, das PPPs, que ocorrerão avanços para
melhorar, ainda mais, o trânsito e o tráfego em Minas Gerais.
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Parabéns, Deputado.
O Deputado Domingos Sávio - Eu é que agradeço. A presença de V.

Exa. será importante nessa audiência.
O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Nobre Deputado Domingos

Sávio, agradeço-lhe a oportunidade de fazer um aparte no seu
pronunciamento. Gostaria de dizer da alegria que tive de estarmos
juntos ontem, em Nova Serrana, quando da abertura daquela
belíssima feira, ao lado de V. Exa. e do Deputado Gustavo Valadares.
Feira importantíssima para o setor calçadista, não só de Minas Gerais,
mas também de todo o Brasil. Conforme V. Exa. disse, a feira foi um
grande sucesso. Aliás, hoje já falei sobre isso com alguns empresários
e com o meu irmão, que também é empresário do setor, a respeito
desse sucesso absoluto, que teve início ontem e que hoje continua.
Mais de 8 mil lojistas são esperados na feira em Nova Serrana, além
de vários importadores. A feira é um sucesso absoluto. Deputado
Domingos Sávio, gostaria de aproveitar esta oportunidade, já que V.
Exa. é Líder da Maioria e amigo do Governador, assim como eu, na
qualidade de vice, para dizer que ontem ficamos um pouco triste,
quando da abertura daquela feira, por não haver nenhum
representante do governo. Isso porque o Governador, o Vice-
Governador e todos os Secretários foram convidados para a abertura
da feira, mas não compareceu ninguém, o que nos deixou bastante
tristes por ser uma feira importante. Em todas as feiras que
acontecem na Couromoda em São Paulo, os outros Estados
participam, apoiando e financiando a presença dos pequenos
empresários. No Parque Anhembi, vemos pavilhões e estandes dos
governos de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de
todos os Estados. Há um grande estande representando as indústrias
mineiras, mas financiado e apoiado pelas indústrias calçadistas de
Minas, sem apoio nenhum do governo de Minas. Pedimos, desta
tribuna, que, nas próximas feiras, não só nessa de Nova Serrana, mas
nas outras que acontecem em São Paulo, tenhamos o apoio do
governo do Estado. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sou em quem agradece. É
importante que haja esse espírito de parceria, cada um fazendo sua
parte. O governo precisa estar presente na feira, embora seja um
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evento de iniciativa eminentemente empresarial, uma feira de
negócios, operações de compra e venda. Mas o Deputado Paulo
Cesar tem razão, é preciso que o governo esteja presente em todos
os momentos. Complemento minhas considerações a respeito do
Centro-Oeste falando de uma ação positiva do governo, uma
presença que não pode faltar: o investimento, o dinheiro do governo
do Estado voltado para a origem, o cidadão, o contribuinte. O Pró-
Acesso, uma outra forma de investimento do governo do Estado, está
em fase avançada no Centro-Oeste, praticamente em todas as
cidades, agora ligando Camacho. O Pró-MG, que é o recapeamento,
começa agora, fazendo toda uma reforma da rodovia estadual que liga
Perdigão, Araújo, São Gonçalo do Pará, a região de Santo Antônio do
Monte, Itapecerica, Cláudio, Carmo do Cajuru. Todo um investimento
naquela malha rodoviária do Estado, que já está licitada e cujas obras
estão-se iniciando. Também faremos uma audiência pública para
solicitar ao governo que complete a ligação de Pitangui a Papagaios.
É um conjunto de obras, e estaremos ao lado do Deputado Paulo
Cesar e dos demais colegas para que o governo do Estado se faça
presente com as obras de infra-estrutura. E infra-estrutura viária é
fundamental na área de desenvolvimento e geração de emprego. Sr.
Presidente, neste último minuto não poderia deixar de me referir ao
Campo das Vertentes, de Oliveira para diante, até minha querida São
João del-Rei, onde estive na sexta-feira passada, na Ligas Gerais,
uma indústria que teve o apoio da Prefeitura, da Câmara e o nosso
apoio junto ao governo do Estado, gerando vários empregos.
Estivemos também na abertura de um posto de atendimento. Minas
são muitas, e precisamos estar atentos a cada uma dessas regiões.
Minha atuação, de modo especial, é mais voltada para o Centro-Oeste
mineiro e para o Campo das Vertentes, onde estão nossas bases.
Mas, daqui de Belo Horizonte, estamos atentos a todos os cantos.
Agora mesmo falava com o Prefeito de Ibiá, um grande parceiro.
Deixarei para usar a palavra como Líder oportunamente, para me
referir a um momento importante que vivemos hoje. Na condição de
Líder da Maioria, levei um documento à audiência da Aneel, assinado
por mim e mais 67 Deputados da base do governo, manifestando
nosso desejo por uma redução expressiva na taxa de energia elétrica
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em Minas Gerais. Queremos que na taxa residencial e rural essa
redução seja de 15% no mínimo. Mas, para que isso seja viável,
pedimos à Aneel que sensibilize o governo federal, que tem cerca de
10 impostos na conta de energia elétrica, para que isente pelo menos
os mais carentes, a exemplo do que acontece em Minas, onde quem
consome até 90kVA não paga ICMS. Portanto, o menor é atendido de
forma diferenciada com isenção. Que o governo federal faça sua parte
para diminuir a conta de energia elétrica, uma vez que há tantos
impostos federais embutidos. O importante é que todos os Deputados
da base estamos unidos, reivindicando uma redução de, no mínimo,
15% para o consumidor residencial e rural, mais penalizados.
Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhores que nos visitam nas galerias nesta tarde e os
que nos acompanham pela TV Assembléia, de todos os rincões de
Minas Gerais, boa-tarde. Um assunto que tem causado preocupação,
a ponto de ser abordado em muitos momentos por colegas
Deputados, integrantes da imprensa, é a violência. Mas, por mais que
falemos nesse assunto, continua sendo grave o problema, atingindo
as cidades do interior do Estado e do País e até as regiões rurais, o
que é uma novidade - não há mais tranqüilidade nem nas zonas rurais
de nossas cidades.

A revista “Superinteressante” deste mês, cuja matéria de capa é “A
Cadeia como você nunca viu - O dia-a-dia das prisões brasileiras”,
traz uma matéria sobre as cidades violentas do Brasil, em que se diz
que são cidades tão violentas quanto as da Europa, comparando
algumas delas com determinados países europeus, onde a violência é
do mesmo tamanho ou menor do que a delas. Minas Gerais até que
aparece bem nesse “ranking” - apenas duas cidades mineiras são
mencionadas nessa comparação com países europeus - Leopoldina e,
lamentavelmente, Montes Claros, minha cidade. A violência em
Montes Claros e Petrópolis equivale a toda a violência no país da
Irlanda, o que demonstra que os índices estão altos, motivo da nossa
preocupação e da inquietação que isso tem causado na comunidade
montes-clarense.
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Ora, no momento em que se buscam alternativas, no instante em
que cada um tem uma sugestão ou idéia, temos demonstrado a
necessidade de as municipalidades, as Prefeituras, também
participarem do esforço coletivo para a redução da violência em
nossas cidades. Geralmente, os Municípios deixam esse assunto por
conta do Estado, supondo que a União também vá ajudá-los um
pouco. No entanto, muito seria possível melhorar se os Municípios
também participassem desse esforço para reduzir a criminalidade.

A propósito desse argumento, recebo um artigo publicado no “Jornal
do Commercio”, de Recife, assinado por Murilo Cavalcanti,
coordenador do movimento Brasil sem Armas, em Pernambuco, cujo
título, “As cidades contra o crime”, ilustra a linha de raciocínio de que
os Municípios podem e devem participar do esforço para a redução da
criminalidade, sem o deixar só nas costas do Estado. Gostaria de
fazer a leitura desse artigo, que não é tão grande, para demonstrar
que há providências concretas que podem ser tomadas pelos
Municípios mineiros e brasileiros. (- Lê:)

“Este ano teremos eleições municipais no Brasil. Eis uma boa
oportunidade para os eleitores colocarem no colo dos futuros Prefeitos
sua parcela de responsabilidade na implementação e execução de
políticas públicas que ajudem a reduzir a violência, a desagregação
social urbana e, ao mesmo tempo, proporcionarem dignidade à
população mais pobre, particularmente aos jovens das periferias e aos
excluídos em situação de risco.

Embora a Constituição Brasileira delegue aos Estados as
atribuições, responsabilidades e gestão da segurança pública, está
cada vez mais evidenciado ser imprescindível a participação das
Prefeituras, principalmente as das regiões metropolitanas, no
enfrentamento da delinqüência urbana e construção de políticas
eficazes de inclusão social e oportunidades para a população mais
pobre. Sem essa co-responsabilidade, será em vão qualquer esforço
do Estado para implementar programas de combate à violência, por
mais bem elaborados que sejam e/ou por mais corajosa que seja a
determinação do Governador em executá-los.

Todas as experiências exitosas de combate à delinqüência,
notadamente na América Latina, tiveram, em seus Prefeitos, um ator
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fundamental na construção de políticas eficazes de segurança cidadã.
Dentre um conjunto de medidas factíveis e de responsabilidades dos
governantes municipais, poderíamos citar: liderar um pacto
metropolitano ou municipal em defesa da vida, por meio da
convocação de autoridades e dirigentes de entidades, públicas ou
não, em busca de parcerias e efetividades de políticas públicas de
valorização da vida; edificação e gestão de escolas de qualidade nos
bairros mais pobres da cidade, dispondo de quadras poliesportivas e
equipamentos de informática; recuperação e disponibilização de
novos espaços públicos nas áreas mais degradadas e mais violentas
da cidade; construção de bibliotecas públicas de fácil acesso à
população mais carente do Município nas próprias comunidades;
iluminação pública de qualidade nas periferias urbanas; qualificação e
capacitação profissional da mão-de-obra juvenil, com foco nas
vocações econômicas de cada região e/ou Estado e/ou Município;
construção da Casa da Justiça, onde se possa congregar, no mesmo
espaço físico, em áreas populares, mediação de conflitos,
reconciliações, acesso à Justiça e apoio psicológico às famílias em
situação de desagregação social; cadastramento e monitoramento de
jovens em situação de risco; programa intensivo de cultura, música e
esportes nas favelas e alagados; parcerias com os sistemas Senac-
Sesc, Senai-Sesi, no sentido de dobrar o número de jovens atendidos
por essas entidades; parcerias com empresas privadas em busca de
abertura de vagas - estágios, primeiro emprego -, destinadas a jovens
de 16 a 24 anos; criação de um fundo municipal ou metropolitano de
combate à violência, gerido por uma entidade pública, em parceria
com entidades privadas; parceria com o governo do Estado para
implantação e gestão de uma polícia metropolitana, integrada por
policiais treinados para o combate à delinqüência, com uma formação
centrada em direitos humanos, resolução de conflitos urbanos e
respeito às leis vigentes; criação de um moderno sistema de
informação, onde a população possa facilmente contribuir com
sugestões, críticas, reclamações e denúncias sobre áreas de riscos e
tráfico de pessoas delinqüentes; prioridade número um, com os
recursos públicos disponíveis, em ações que levem dignidade,
inclusão social e econômica às populações mais carentes do
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Município.
Estudos mais recentes têm demonstrado que cidades violentas

perdem investimentos privados; portanto, perdem empregos, renda e
novos negócios. Não é a pobreza que tem gerado violência, mas a
violência que tem gerado pobreza. Bairros violentos afugentam a
presença do poder público. Quanto mais violenta uma região, mais
isolada vive sua população.

Ninguém é delinqüente porque é pobre. Ser pobre não constitui
condicionante para se aderir à delinqüência. A realidade demonstra
que a criminalidade está presente em todos os níveis da pirâmide
econômico-social. Entretanto, pessoas sem emprego e sem renda,
excluídas socialmente, principalmente na idade jovem, são mais
facilmente atraídas para a delinqüência.”

Esse primoroso artigo da lavra de Murilo Cavalcanti, coordenador do
Movimento Brasil sem Armas, do Estado de Pernambuco, publicado
do “Jornal do Commercio”, no dia 7 de fevereiro último, bem
demonstra que é preciso que os Municípios participem do esforço
conjunto com o Estado e a União, para que tenhamos o
enfrentamento da delinqüência e para que se reduzam drasticamente
os níveis de violência.

Sr. Presidente, Deputados e público do interior do Estado, que nos
acompanha por meio da TV Assembléia, não é possível que tenhamos
nossas famílias infelicitadas, inseguras, vivendo o drama da falta de
segurança. Além disso, pais saindo possivelmente de casa pela
manhã, para irem ao trabalho, sem a certeza se voltarão por suas
próprias pernas ou dentro de um caixão. Infelizmente, essa realidade
tem ocorrido em cidades tradicionalmente tranqüilas e pacatas, assim
como a nossa cidade de Montes Claros.

Ainda amanhã, pela manhã, haverá um debate da Comissão de
Segurança em Montes Claros, por sugestão do Deputado Carlos
Pimenta, na Câmara Municipal. Estaremos na Comissão de
Segurança, debatendo com autoridades locais uma dúvida que fica e
está sendo externada a cada momento em nossa cidade. Ninguém
nega que o governo do Estado tem investido em nossa cidade.
Conforme demonstramos na leitura desse artigo, a participação do
Município deveria ser muito maior, mas infelizmente tem sido tímida.
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Em que pesem aos esforços e aos recursos do governo do Estado no
aporte da estrutura necessária para o combate à violência,
infelizmente não se tem conseguido obter dados concretos, sobretudo
na criminalidade, na área de homicídios.

Hoje, pela manhã, em debate na Comissão de Segurança, o Sr.
Maurício Campos, Secretário de Defesa Social, trouxe-nos números
demonstrando que, em diversos aspectos do crime, houve uma
redução de um ano para cá, porém, ele mesmo reconhece que,
quanto aos homicídios, temos tido uma estabilidade. Continuam altos
os homicídios e as execuções sumárias. Além disso, tem sido
pequena a elucidação desses fatos, o que causa ainda mais
insegurança e intranqüilidade em nossos lares.

Por essa razão estamos lutando para que cada Município mineiro
participe e colabore - aliás, cada um a seu modo e estilo -, a fim de
que, com o governo do Estado e o governo federal, criem-se
condições para atender e melhorar a segurança em nosso Estado.
Infelizmente, o apoio e a presença do governo têm sido,
respectivamente, pequeno e tímida em relação a verbas em Minas
Gerais para o combate à violência. Com a União, o Estado e o
Município juntos, temos muita esperança de encontrar uma melhoria
concreta e rápida.
  Sr. Presidente e Deputados, o problema da violência é que, a cada
crime que ocorre, multiplica-se por 10 o grau de ansiedade e de
insegurança na nossa comunidade e nas nossas cidades. Então
precisamos estancar rapidamente esse problema para que não venha
causar uma polvorosa ainda maior, ou seja, a insegurança total,
porque isso pode levar a um extremo que não desejamos. Há um
propósito de desarmamento da população. Todavia, diante de tantos
crimes, alguns sem elucidação e muitos praticados à luz do dia e sem
qualquer punição, o cidadão, no auge da sua insegurança, pode
resolver armar-se, usar a sua própria arma para defender-se. Isso faz
o nosso país e o nosso Estado voltarem aos tempos de antanho, dos
quais queremos distância e queremos nos esquecer. Temos de
confiar o aparato de segurança à autoridade pública. Esperamos que
os Municípios, os Estados e a União nos ajudem a defender nossas
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famílias da bandidagem e da delinqüência. Muito obrigado, Sr.
Presidente e Deputados.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Gostaria de fazer apenas uma

indagação à Mesa. Peço que V. Exa. encaminhe depois a resposta ao
nosso gabinete. Quando o parlamentar solicita uma providência
administrativa a esta Casa, ele deve encaminhá-la por escrito à Mesa,
à 1ª-Secretaria ou à Diretoria-Geral e a quem ele deve cobrar o
cumprimento dessa providência? Esta é a questão de ordem.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Lafayette de
Andrada que encaminhará oportunamente resposta à sua solicitação.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 2.097/2008, do
Governador do Estado, ao Projeto de Lei nº 1.022/2007, da Deputada
Elisa Costa, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 5 de março de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.967 a 1.970/2008, da Comissão 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 - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em
28/2/2008, das Propostas de Ação Legislativa nºs 225, 231, 357, 359,
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437, 457, 459, 470, 474, 475, 476, 478, 479, 482, 484, 491, 492, 493 e
516/2007, de autoria popular, e rejeição, na mesma reunião, das
Propostas de Ação Legislativa nºs 435, 436, 460, 461, 494, 495, 496 e
525/2007, de autoria popular; de Direitos Humanos - aprovação, na 4ª
Reunião Ordinária, em 28/2/2008, do Requerimento nº 1.839/2008, da
Comissão de Participação Popular; de Transporte - aprovação, na 3ª
Reunião Ordinária, em 4/3/2008, do Projeto de Lei nº 1.818/2007, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, e dos Requerimentos nºs 1.858 e
1.870/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.885/2008, da
Comissão de Administração Pública; e de Administração Pública -
aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 4/3/2008, dos Requerimentos
nºs 1.874/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, 1.875/2008, do
Deputado Wander Borges, 1.876/2008, do Deputado Delvito Alves, e
1.877/2008, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-
se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Délio Malheiros e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear o jornal “Estado de Minas” pelos
80 anos de sua fundação; Neider Moreira e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Sindicato de
Hotéis, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana -
Sindhorb - pelos 75 anos de sua fundação; e Vanderlei Jangrossi e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Corporação Musical do Corpo de Bombeiros pelos 80
anos de sua fundação.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Participação

Popular, solicitando ao Presidente da Associação Mineira de
Municípios - AMM - que incentive seus associados a ampliar a prática
do desporto nas escolas municipais de Minas Gerais. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Antônio Júlio, solicitando que o Projeto
de Resolução nº 716/2007 seja distribuído à Comissão de Defesa do
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Consumidor. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-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 - Sr. Presidente, que conduz este Plenário,
quero cumprimentá-lo e agradecer sua presença ontem também, na
condução das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Quero
também cumprimentar as pessoas presentes no Plenário. Subo a esta
tribuna para tratar de dois temas. Tivemos oportunidade, na parte da
manhã - e aqui está presente o Deputado Padre João, que, com
vários outros Deputados, participou conosco -, de participar da
audiência pública promovida pela Aneel, em uma posição que
considero histórica no que se refere a ouvir os Estados em relação à
revisão tarifária feita a cada cinco anos - a última foi feita em 2003, e
esta será a segunda revisão para avaliar os custos da energia nos
diversos Estados. A presença foi muito expressiva. Havia vários
parlamentares, mas especialmente um grande número de movimentos
sociais de Minas Gerais, muitas lideranças das regiões, Vereadores,
movimentos de luta, empresas, especialmente do ramo da indústria, e
fizeram diversas manifestações sobre a proposta da Aneel de
redução, a princípio, de 9,72% na tarifa da energia do Estado. Depois
da apresentação da Aneel, houve também uma apresentação dos
representantes da Cemig e, em seguida, uma exposição da
Associação dos Consumidores. Por fim, houve a manifestação de
grande parte das pessoas presentes.

O lugar, Deputado Padre João, foi até pequeno para o número de
presentes, e o tempo não foi suficiente. Muitas pessoas que queriam
manifestar-se não conseguiram entrar no local.

Queria registrar uma avaliação que fiz dessa importante audiência
pública. Em primeiro lugar, quero ressaltar o fato de o governo federal
vir ao nosso Estado para ouvir a manifestação do nosso povo e de
suas lideranças. Em segundo lugar, fiquei muito impressionada com a
fala de todos os presentes de que existe realmente uma folga - e
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muito grande - em relação à Cemig e à própria Aneel, sendo
fundamental uma revisão na tarifa. A redução, segundo os estudos e
dados apresentados, pode ser muito maior do que a própria Aneel
está propondo.

Queria refletir não somente sobre o papel da Cemig como estatal,
mas também sobre o da Copasa. Desejamos que o serviço público
seja eficiente e tenha resultados, que a população tenha uma política
de qualidade, mas essa eficiência não pode visar ao lucro apenas
para os acionistas. Essa gestão não pode ter o princípio da iniciativa
privada, pois a Cemig é uma empresa pública, e 57% somos nós,
consumidores dessas Minas Gerais. Ela pertence a nosso povo, é um
patrimônio do Estado e do seu povo, por essa razão precisa ter uma
função social e cuidar da maioria do povo de Minas, principalmente
daquela maioria que precisa de uma tarifa melhor, condizente com
nossa população e suas possibilidades. As empresas lá se
manifestaram demonstrando claramente que, segundo a análise da
Aneel, existe possibilidade de redução da tarifa. Os lucros da Cemig -
da ordem de R$2.000.000.000,00 no ano passado e mais
R$2.000.000.000,00 de caixa, ou seja, R$4.000.000.000,00 - apontam
a possibilidade dessa redução - e não apenas de 9,72%, Deputado
Padre João, mas sim de 15% ou mais. Diria que poderíamos chegar
até a 20% de redução da tarifa, conforme o estudo apresentado.

Não estou falando aqui do que não vi, do que não assisti, estou
falando com base no que acompanhamos. Estamos defendendo
Minas. Se há uma luta hoje que unifica Minas Gerais, os
consumidores, a população mais pobre, a classe média, os
empresários, o setor agrícola e o setor de comércio, é a redução da
tarifa da energia elétrica.

O Deputado Padre João (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa.,
nossa Líder Deputada Elisa Costa, e participar a todo o povo mineiro o
que vivenciamos na manhã desse dia. Quero estender os parabéns ao
Deputado Federal Elismar Prado e ao Deputado Estadual Weliton
Prado por terem mobilizado e trabalhado essa audiência pública. Na
verdade, houve várias outras audiências públicas para discutir o
mesmo tema, mas essa foi a primeira a que tantas pessoas
compareceram, aliás, milhares de pessoas, sem falar que centenas de
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outras não conseguiram entrar no recinto, embora tenha sido um
espaço que comportou mais de mil pessoas. Infelizmente, lá havia um
grupo de jovens que foi pago por alguém, ligado à Cemig, para vaiar
alguns interlocutores. Isso não contribui em nada, mas lá havia, com
certeza, um número, correspondente a dois ônibus, de pessoas que
foram pagas. Eram pessoas pobres, que certamente ganharam um
dinheirinho hoje, mas que ficarão penalizadas o resto do ano, e a
discussão era sobre a conta de energia elétrica.

Deputada Elisa Costa, externo também a minha indignação em
relação à própria Casa, pois ontem a Comissão de Constituição e
Justiça rejeitou e assim impediu a tramitação do único projeto de lei de
iniciativa popular, que recebeu o nome D. Luciano Pedro Mendes de
Almeida, uma pessoa sensível, que sempre dizia, nos seus
depoimentos, que não havia um dia em que, ao levantar, não havia
uma fila de pessoas à porta da sua casa, com a conta de energia nas
mãos. Ele foi uma pessoa que vivenciou vários processos. Só na área
da diocese, há quase dezenas de barragens para produção de
energia elétrica; aliás, também a Cemig tem parcerias ou faz parte de
alguns consórcios.

Lamentavelmente, noutro dia, na audiência requerida pelo Deputado
Antônio Júlio, não ficaram claros os dados. A Cemig, em momento
algum, foi clara em relação aos preços. Por que a diferença de
preços? Mesmo aqui, no Estado. Determinados consumidores, como
a Vale, a Novelis, grandes empresas pagam pelo quilowatt um preço
em torno de R$0,30, e o consumidor residencial paga um valor de
R$0,68 a R$0,70 o quilowatt; então, há um disparate.

O que veio para somar, Deputado Ademir Lucas, é que todos
contestaram as informações fornecidas pela Cemig à Aneel. Todas as
empresas, como a Novelis, a Vale do Rio Doce, a Coteminas, enfim,
as empresas de todos os setores contestaram. Nesse aspecto, há
uma sintonia com os movimentos populares.

Parabéns a V. Exa. por trazer esse tema a esta Casa. Aproveito a
presença do Deputado Weliton Prado para parabenizá-lo pela
mobilização. De fato, creio que hoje tivemos a primeira audiência
pública, embora outras já tenham sido realizadas.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Queria agradecer à
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Deputada Elisa Costa e ao Deputado Arlen Santiago. Realmente foi
uma audiência belíssima, com uma participação intensa da sociedade
mineira, das entidades, dos sindicatos, dos parlamentares. O
Deputado Padre João fez uma intervenção belíssima, assim como a
Deputada Elisa Costa e o Deputado Carlin Moura. Ficou claro para
todo o mundo que, realmente, o valor da tarifa de energia elétrica em
Minas Gerais é muito alto. Isso sensibilizou a Aneel. Até os outros
Deputados que estavam presentes, mesmo os da base do governo,
tiveram que concordar com todos os fatos, levantamentos e dados
apresentados. A população, de fato, esteve participando. Vimos donas
de casa e aposentados com contas de luz nas mãos esperando seis,
sete horas para fazer sua intervenção e apresentar sua proposta, sua
reivindicação de redução do valor da tarifa de energia. Queria
parabenizar a todos. O Deputado Padre João falou muito bem, em
homenagem, respeito e reverência a D. Luciano, um grande guerreiro,
Presidente da CNBB, que foi quem iniciou a campanha pela redução
da tarifa de energia elétrica em Minas Gerais. D. Luciano foi um
grande exemplo. Podem ter certeza de que sua luta não foi em vão.
Podemos ter certeza de que ele deu uma parcela de contribuição
muito significativa. Queria agradecer e dizer que estamos
esperançosos por uma redução acima de 10%.

A Deputada Elisa Costa - Quero parabenizar o Deputado Weliton
Prado. Mande meu abraço ao Deputado Federal Elismar Prado pela
mobilização, pela luta e pela coragem. É uma luta acertada porque diz
respeito à necessidade da maioria da população de Minas Gerais,
especialmente daqueles que pagam uma tarifa acima até do seu
próprio salário. Além de fazer esse registro, gostaria de dizer também
que, além de uma redução proposta pela Aneel, estaremos nesta
Casa Legislativa contribuindo também para a redução do ICMS da
tarifa de energia elétrica, que é de 30% para o consumidor e que,
cobrado por dentro, chega a 40%. Queremos uma isenção maior. Foi
comprovado que 90kW para as famílias mais pobres é um valor muito
pequeno em termos de isenção. As famílias estão mais numerosas. É
preciso aumentar esse valor e cobrar o comprovante de renda das
famílias. Ficou comprovado que muitas pessoas que não gastam isso
têm um rendimento acima de três, quatro, dez salários mínimos, ou
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seja, são pessoas que poderiam pagar pela energia que utilizam. É
possível aumentar essa isenção para atingir as pessoas do Bolsa-
Família, as pessoas que mais precisam em Minas Gerais, que
ganham até dois ou três salários mínimos. Que essa isenção seja
maior para Minas Gerais diante da comprovação da renda.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
sempre que a senhora usa os microfones desta Casa vemos a
coerência, vemos que o assunto abordado é de relevância para Minas
Gerais e para todo o País. É por isso que admiramos muito seu
trabalho e procuramos sempre nos espelhar em V. Exa.

Gostaria de destacar a relevância do tema de hoje, que se refere às
tarifas públicas do nosso país. O Deputado Padre João abordou
acertadamente, e os questionamentos da Vale do Rio Doce e de todas
as grandes empresas. Isso nos faz lembrar de alguns comentários de
que, quando as grandes empresas, quando esses grandes
conglomerados estão se irmanando com alguns movimentos sociais,
temos que ficar com um pé atrás. Ouvimos falar, por exemplo, de
sindicatos de motoristas que fazem greve mancomunados com os
patrões para elevar o preço das passagens. Então, temos que olhar
com muito cuidado para essas grandes empresas.

Hoje, com a falta da energia elétrica e com um caminho de quase
semi-apagão, estamos rumando para um apagão, os governos não
terão capacidade de disponibilizar a quantidade de energia que este
país demanda para crescer.

Estamos vendo coisas acontecerem. Empresas que produzem
preferem diminuir a sua produção, fechar as suas fábricas para vender
a energia elétrica. O nosso país, em alguns setores, está ficando
pouco competitivo. Então, as fábricas preferem manter-se fechadas a
produzir tecido, liga de ferro e silício, principalmente as exportadoras.

No entanto, no que se refere à Cemig e à Copasa, estamos vendo
que Minas Gerais tem dado exemplo para o País. Para a região mais
pobre, a do Jequitinhonha, foi votado por nós, aqui, um projeto em que
o Governador Aécio Neves idealizou a Copanor. Essa empresa
trabalhará com tarifas menores na região onde o povo mais precisa.
Fará a obra com recursos do Tesouro do Estado.

Hoje a Copasa vai ao BNDES, que é o banco de fomento do
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governo federal, e toma um empréstimo, caro Deputado Ademir
Lucas. A cada R$300.000.000,00 que a Copasa toma de empréstimo
ela paga, no prazo de 15 anos, R$1.500.000.000,00. Vejam que o
banco oficial brasileiro tira do povo mineiro, por meio da tarifa, porque
é por esse mecanismo que ele pode pagar, R$1.200.000.000,00 em
cima de R$300.000.000,00. O Governador, vendo essa situação, está
disponibilizando R$500.000.000,00 de recursos do Tesouro do Estado
para que a Copasa possa atuar na área mais pobre e cobrar tarifas
diferenciadas.

Com relação à Cemig, tivemos um anúncio do Governador
extremamente importante, além da redução do ICMS nas tarifas para
as pessoas que têm uma renda menor, que consomem 90kW, em que
Minas, também, é pioneira. Essas pessoas não pagam ICMS. Isso já é
um avanço.

Então, nas regiões do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de
Minas, onde há muitas comunidades rurais, localidades em que o
povo ainda está na zona rural, apesar de conviver com a seca, o
Governador Aécio Neves conseguiu uma redução na tarifa de poços
artesianos de associações e de Prefeituras que vivem hoje com muita
dificuldade. Então, a tarifa será 15% mais baixa. Além disso, o
Governador estendeu a todos os pequenos agricultores dessa região
que usam algum tipo de energia elétrica para captar água um grande
benefício. A Cemig financiará em 36 meses o medidor noturno, o que
reduzirá a conta em até 90%.

Estamos vendo, então, que as coisas em Minas Gerais estão
caminhando. Há a briga sobre se o ICMS diminuirá ou aumentará e
qual o índice. É lógico que a Vale do Rio Doce gostaria que o ICMS
não fosse 30%, mas sim 10%. Esse é o desejo também, sem sombra
de dúvida, da Coteminas, da MMX e de várias outras empresas.

Acredito, então, que, com a credibilidade, com os altos índices que o
Presidente Lula tem, se ele realmente se empenhar na questão da
reforma tributária, a questão do ICMS será definitivamente resolvida,
criando um índice para todo o País. Conseguiremos, então, diminuir
os impostos não só da Cemig, mas também de várias outras
empresas cujos impostos são altos, além de alguns setores que
produzem emprego.
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Parabenizo, então, o seu pronunciamento sobre esse tema e em
relação à audiência pública. Aliás, nós, do Bloco PTB-PSDB, sentimo-
nos bastante satisfeitos pela proposta feita, lá, pelo Líder da Maioria,
Deputado Domingos Sávio. Ele disse que, se a Aneel acha que pode
abaixar em nove e pouco por cento, poderia fazer um esforço e
abaixar pelo menos 15%, que seria um bom número.

Agradeço muito a V. Exa. e a parabenizo pelo oportunismo do tema.
A Deputada Elisa Costa - Esta Casa Legislativa está mostrando-se

sensível à causa, e a proposta já está chegando aos 15%. Podemos
conseguir uma redução da tarifa em percentual ainda maior. Além da
proposta de redução de cerca de 14%, 15%, a Cemig reduziu o ICMS,
principalmente para as famílias mais necessitadas, e essa é a nossa
defesa. Prioritariamente, também defendemos uma isenção de até
150kW por hora para a população mais pobre de nosso Estado, em
benefício de todos.

Quero tratar de um segundo tema, já abordado aqui pelo Deputado
Jayro Lessa. Na cidade de Governador Valadares e no Vale do Rio
Doce, região muito conhecida pelo Deputado Eros Biondini, temos
buscado nos integrar na mobilização desse Município pela instalação
da fábrica da Aracruz Celulose. Faremos debates com os movimentos
sociais e ambientais e com toda a comunidade, para que a nossa
cidade possa finalmente atingir o sonho da industrialização, todavia
com respeito ambiental, com cuidados com o desenvolvimento social,
com a geração de empregos, com a conservação do nosso meio
ambiente, com fortalecimento da nossa agricultura familiar e respeito
aos pequenos agricultores e às terras para os assentamentos da
reforma agrária.

Governador Valadares, região de imigração tão intensa, possui
poucas opções de geração de emprego e renda. Assim, essa fábrica
seria uma oportunidade para a cidade e para seus jovens. Na
verdade, seriam três fábricas. Poderiam ser criados, de imediato,
3.600 empregos diretos e mais de 10 mil indiretos.

Há um cronograma, Deputado Eros Biondini. A proposta da empresa
Aracruz para este ano é o plantio de eucalipto, o diagnóstico da
região, a infra-estrutura e a logística, assim como os estudos de
impactos ambientais e sociais. Feito o plantio, após 2010 já poderia
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ser iniciada a construção da fábrica, o que demoraria cerca de dois
anos. Em seguida, nos próximos três ou quatro anos, já teríamos o
funcionamento da unidade e a expansão da Aracruz Celulose no
Município.

Nossa luta agora, após o diagnóstico, que já está praticamente
pronto, é para que a sede seja em Governador Valadares. Existe a
possibilidade de a empresa se instalar em vários Municípios. Já está
definido que sua instalação será em Minas Gerais. O governo do
Estado fez estudos sobre a citada instalação, com diversos
Secretários. O governo do Presidente Lula, por intermédio da Ministra
Dilma Rousseff, também está empenhando-se para que Minas, para
que o Vale do Rio Doce receba essa fábrica de celulose.

Estamos mobilizados, com os Deputados Jayro Lessa e José
Henrique, enfim, com os Deputados do Leste, para que a sede da
fábrica, da unidade, seja em Governador Valadares, exatamente
porque oportunizará a geração de ICMS e de empregos. Além disso, a
cidade experimentará um processo de desenvolvimento
extremamente importante, somado à nossa universidade federal, aos
Cefets, ao turismo, enfim, a outras alternativas. Assim, com certeza,
num futuro bem próximo, nossa população ficará em Governador
Valadares, permanecerá no Vale do Rio Doce, onde serão oferecidas
melhores condições de vida, de educação, de emprego, ou seja, maior
qualidade de vida e oportunidades. Obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Ademir Lucas, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la
ao Deputado Irani Barbosa. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Irani
Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a
tratar do restante da novela.

Sr. Presidente, gostaria de ler um trecho de um depoimento que se
refere ao achaque do Carlos William ao empresário Antônio Bitarães.
O Ministério Público do Estado, por meio dos dois marginais
intitulados de Promotores Rodrigo Fonte Boa e Leonardo Barbabela,
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que achacavam presidiários em Ribeirão das Neves, principalmente
os de maior poder aquisitivo - traficantes de drogas e ladrões de carga
- para conceder liberdade condicional, promover o encerramento dos
processos ou engavetá-los até que fossem arquivados, tentou me
envolver nisso. Já estamos acostumados com a vagabundagem de
alguns Promotores e Juízes. Aliás, Deputado Rêmolo Aloise, tenho de
receber uma intimação, como ocorreu com V. Exa., já que esse
mesmo vagabundo de Ribeirão das Neves tentou intimar-me em Belo
Horizonte para que eu fosse depor como testemunha num processo
que já havia sido encerrado. Então, abriram um processo contra mim,
alegando que não obedeci à Justiça. Repito: o processo já tinha sido
encerrado na comarca, mas tentavam me intimar, fazer essa coação,
como agem no dia-a-dia. Sabemos, porém, que isso faz parte do
processo e se dá com meia dúzia de cidadãos que passaram em um
concurso ou até mesmo foram fazer as provas com o gabarito
marcado, mais ou menos como o caso de Bicas, onde entraram pela
porta dos fundos e depois vieram fazer o papel do Carlos William no
Judiciário ou no Ministério Público. É triste isso. Trecho do depoimento
do Sr. Geraldo Bitarães, que era encarregado de relações políticas e
criaria um quadro favorável à implantação do empreendimento que o
Sr. Antônio Bitarães pretendia instalar em Ribeirão das Neves: “Que o
Sr. Toninho Bitarães patrocinou toda sua viagem para o Espírito
Santo, a Colatina, para conseguir a segunda via da certidão de
nascimento do Sr. José Itamar, que era dono da Marval”.

Abro um parêntese para dizer que a Marval era a empresa que
coletava o lixo em Ribeirão das Neves.

“Que o Sr. Toninho Bitarães passou a objetivar o bom envolvimento
com o Ministério Público, passando a ser seu objetivo contribuir da
melhor maneira possível para os trabalhos do Ministério Público,
querendo-se passar por uma pessoa boa; que havia uma suspeita de
que o sobrenome Barbosa, do nome do dono da Marval, José Itamar
Barbosa, tivesse alguma ligação com o Deputado Irani Barbosa”.

Deputado Rêmolo Aloise, em depoimento feito numa CPI na Câmara
Municipal de Ribeirão das Neves, ficou demonstrado o ajeito do
Barbabela com o Fonte Boa e com o Wenderson para criar um clima e
envolver o Deputado Irani Barbosa ou a Gracinha naquilo em que eles
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não tinham participação. O objetivo era criar um clima a fim de se abrir
um processo, fazer isso ou aquilo. Isso é uma cachorrada. Vou
colocar muitos documentos nesse depoimento. Farei, de antemão,
meu depoimento por escrito com documentos anexos. No momento
em que o processo chegar a Belo Horizonte, eu me colocarei à
disposição para depor e já falarei sobre a bandidagem desses dois
Promotores, que perseguem a minha família e os empreendimentos
de que a minha esposa e os meus filhos participam. Estamos vendo
em Minas Gerais um mar de calmaria, mas esta poderá se tornar uma
turbulência. Mostrarei que existe uma verdadeira quadrilha, com
nomes, CPFs e tudo. Graças a Deus, está tudo aí. Há mais de
trezentas e cinqüenta ações contra a Cemig e mais umas cento e
tantas contra a Cataguazes-Leopoldina. Todas elas têm andado em
um trâmite aceitável dentro do Judiciário, com uma celeridade às
vezes até surpreendente. Todos os outros casos têm tido também
guarida. Tenho visto Juízes conscientes e Promotores que até nos
cumprimentam pela dedicação e pelo carinho com que estamos
tocando. Obviamente, há alguns pelo interior que fazem coro com
essa corja que se instalou, no passado, em Ribeirão das Neves, e que
ainda resta lá, o Juiz Wenderson de Souza Lima. Não poderia deixar
de agradecer ao jornalista Ezequiel, do jornal “O Tempo”, que ontem
nos entrevistou e agora se encontra aqui presente. Mais tarde, ainda o
brindaremos com algumas pérolas. Inclusive cumprimentei-o pela sua
lisura. Ezequiel, é muito bom quando o profissional retrata a notícia.
Ele não cria fatos nem factóides. O jornal “O Tempo” vem primando
por transcrever o fato. O fato foi o papel que chegou às mãos de
alguém do jornal “O Tempo”. Curiosamente, isso nem foi publicado.
Não existe nada. Foi plantado por alguns dos interesses, que não
sabemos quais ainda, achando que o Deputado Irani Barbosa
pudesse, pelo menos, ter passado perto disso aqui. Isso é lama. É
coisa que gente como o Barbabela, o Wenderson, o Carlos Wilian e
outros fazem no dia-a-dia. Aí vem o depoimento também do Sr.
Antônio Bitarães, dono do empreendimento, que diz, em determinado
trecho, que somente autorizou a gravação da denúncia dos
R$700.000,00 quando se encontrou com o Dr. Sabino, então
advogado do Prefeito anterior, o ex-Prefeito Ailton de Oliveira, e o
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Vereador de Belo Horizonte, Carlos Wilian, solicitou o valor de
R$700.000,00 para entregar toda a documentação do cemitério; e
que, no ato do pedido dos R$700.000,00, estavam apenas ele, o Dr.
Sabino e o Vereador Carlos Wilian. Isso nos deixa preocupados
porque os dois agentes da autoridade do Ministério Público - o
Barbabela e o Fonte Boa - sabem da verdade, mas querem com isso
aqui criar um factóide. Mandaram um “release” para a Procuradoria
Federal; de lá, encaminharam para aqui; e colocam como indiciados a
mim e a Gracinha junto com o Carlos Wilian - o Carlos Wilian é um
achacador, eu não. Posso ser atrevido e falar o que penso, gosto de
falar o que penso, mas, a partir disso, virar instrumento para que uma
pequena parte do Judiciário e do Ministério Público faça intimidações
à nossa família? De forma nenhuma. Estamos produzindo um relato
muito interessante, quase como um romance, um livro, detalhando
caso a caso de que já fomos vítimas desses quadrilheiros que estão
travestidos de Promotores ou de algum Juiz para buscar tudo o que
acontece em Minas Gerais. Não nos metemos em porcaria. Porcaria é
o que tem existido lá, no Ministério Público. Por exemplo, existem dois
procedimentos investigatórios a respeito de um caso ocorrido aqui na
Assembléia - parece que é ligado à publicidade ou algo desse tipo. E
esse negócio não anda nem a pau. Não tem jeito de esse troço andar.
Está de gaveta em gaveta, de moita em moita. Por que não gera
escândalo? É um processo aberto, documentado. Será que há alguém
importante envolvido nessa distribuição de propinas? Ou será que isso
é usado como instrumento de achar que é para troca, para negociar o
que pode ou não ser aprovado aqui, como é que é, como fica essa
relação entre o Ministério Público e a Assembléia? Será que é isso?
Não posso acreditar que numa maioria possa proliferar o pensamento
de dois bandidos como esses, o Barbabela e o Rodrigo Fonte Boa. Se
eu admitir isso, estaria também admitindo a falência do nosso
Judiciário e do nosso Ministério Público. Ainda quero crer que temos
instâncias às quais podemos recorrer, e o povo também. Por que esse
procedimento investigatório de 2002 e 2005 contra a Assembléia
Legislativa por causa de publicidade está engavetado lá? Por que o
processo que investiga o sumiço de R$100.000.000,00 no nosso
instituto de aposentadoria não aparece em lugar algum? Está de
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gaveta em gaveta, no Ministério Público. Gostaria de uma explicação.
Vamos voltar aqui e relatar. Estou enviando ao jornal “O Tempo”, que
publicou toda a documentação, estou fazendo um rol de documentos
a respeito do que a Justiça de Minas Gerais não quis investigar sobre
as denúncias que fizemos e foram comprovadas por esta Casa no
relatório final de uma CPI, que está nas nossas mãos. Nele há pedido
de investigação, suspensão do cargo e uma série de outras coisas.
Está tudo aqui. Embora os documentos solicitados, relativos aos
processos que tramitaram na Vara Criminal de Ribeirão das Neves,
assim como a relação dos inquéritos e posteriores processos, não
tenham sido encaminhados à CPI, e esta não tenha tomado nenhuma
providência para obrigar que suas determinações fossem atendidas,
conseguiu-se a relação dos documentos anexos que comprovam as
acusações que pesavam contra o Juiz Wenderson de Souza Lima e
os Promotores Leonardo Barbabela e Rodrigo Fonte Boa, o Delegado
José Karan, o Antônio Carlos Gomes, funcionário do Judiciário de
Ribeirão das Neves. Muitos documentos que poderiam comprovar a
maior quantidade de prática delituosa dos magistrados, Promotores e
servidores ficaram faltando nos autos desse relatório. Declaração da
própria Secretária de Justiça à época em seu último depoimento
deixou claro que, com o afastamento do Juiz Wenderson de Souza
Lima, da Vara de Execução Penal de Ribeirão das Neves, substituído
pela Juíza Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa, não é minha
parente - o sistema prisional de Ribeirão das Neves passou a ser
outro. Fica igualmente evidente que o Poder Judiciário, assim como o
Ministério Público, as Secretarias de Justiça e de Direitos Humanos
estão abertamente descumprindo a totalidade da lei de execução
penal, inovando de forma perigosa em diversos procedimentos,
principalmente aos regimes prisionais aberto, semi-aberto e fechado.
Tudo aquilo que eu havia denunciado foi comprovado. O Ministério
Público, a Corregedoria de Justiça, a Corregedoria do Ministério
Público investigaram? Não. Limitaram-se a abrir alguns processos
contra o Deputado Irani Barbosa e, de vez em quando, formam essa
quadrilha com algum Promotor, em algum tempo, para abrir
procedimentos investigatórios, para encher o saco, um monte de
coisa.
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Sr. Presidente, eu só queria dizer que esta Casa não se mantém de
pé pelas suas estruturas de concreto, mas, sim, pela virtude daqueles
que ocupam as cadeiras aqui dentro. Estamos aqui para representar
os interesses do povo, e não apenas os nossos próprios interesses.
Esta Casa precisa de verdadeiros homens no sentido da palavra, isto
é, sejam eles os Deputados homens, sejam mulheres. Todos têm de
ter dignidade e responsabilidade, dada a honradez com que cumprem
o seu mandato e pela coragem que têm de defender aquilo em que
acreditam e o povo que acreditou neles, justamente porque o
processo democrático que estrutura uma nação, o seu pilar, são as
Casas Legislativas. Dessa forma, a vontade de um Deputado não
pode ser só a vontade dele, mas ele também não pode deixar de
expressar o seu sentimento ou aquilo em que acredita e ficar calado
diante da corrupção que ocorre ao seu redor. Na verdade, ele tem de
dar conta dela, com menos rabo preso, e eu não posso acreditar que
isso esteja acontecendo neste momento. Não posso acreditar que o
procedimento investigatório da publicidade da Assembléia esteja
paralisado no Ministério Público, servindo de moeda de troca, ou seja,
vocês ficam calados aqui e eu fico calado lá, nem você aperta o meu
rabo nem eu aperto o seu. Caso isso esteja acontecendo, meus
senhores e minhas senhoras, vamos ter de apelar para o Papa, para o
Bispo Macedo e para o Mário de Oliveira, da Quadrangular, para ver
se eles conseguem dar um jeito na gente, porque aí só Deus mesmo,
ou só vocês que têm mais proximidade com Ele vão conseguir
resolver isso. Havia um Prefeito em Ribeirão das Neves que dizia ter
um fax com Deus. Isso naquele tempo em que não havia a
popularidade do computador, e o desgraçado falava que tinha um fax
com Deus. Apesar disso, sei que existem pessoas mais espertas que
podem resolver o problema e acabar com a falsidade.

Esse Leonardo Barbabela e esse Fonte Boa são verdadeiros
bandidos. Aliás, tem até um zunzunzum a respeito do Fonte Boa, mas
eu não posso afirmar nada sobre isso ainda, porque também estamos
em processo investigatório, não como foi o de 2002 e o de 2005, que
investigaram a Assembléia. Parece-me que, quando faz batidas para
prender máquinas caça-níqueis e fechar casas de jogo de bicho, ele
separa as que podem e as que não podem ser punidas. O mais
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engraçado é que ele passa na frente de uma casa caça-níquel e não
prende as suas máquinas, mas prende as máquinas do vizinho, que é
concorrente de um amigo dele e que está ligado a certas autoridades.
Daqui a alguns dias espero voltar aqui para falar o nome disso. É
difícil. Um Promotor que defende dono de caça-níquel, bicheiro e
bandido e que faz isso que esse vagabundo tentou fazer é um
absurdo. Isso não é Promotor de Justiça, isso é bandido, catador de
merreca. Ele é um daqueles que, se entrar numa festa, sai dela não é
colocando bombom ou cacho de uva na bolsa, mas roubando até a
lata da lavagem da festa. Ó dupla de Promotores ordinários, que têm
a proteção de um sistema que não investiga esses corruptos que
estão lá dentro! Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - 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 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, caros colegas
Deputados, não se assustem com os documentos que trago aqui, pois
não pretendo ler todos eles - apenas farei referência.

Hoje, pela manhã, participamos da reunião da Comissão de
Segurança Pública e tivemos duas boas notícias.

Uma boa notícia genérica é que há uma definição do governo - e
hoje, à noite, haverá solenidade de formatura na Acadepol - de que
nenhuma comarca do Estado ficará sem Delegado de Polícia. Talvez
as pessoas não saibam o quão importante é isso, mas eu e o
Deputado Rêmolo Aloise estivemos lá e sabemos que se trata de uma
decisão muito importante para Minas Gerais. Muitas comarcas no
Estado não têm Delegado de Polícia, mas agora cerca de 200 novos
Delegados serão nomeados.

Aproveitei para lembrar ao Secretário de Estado de Defesa Social a
necessidade de substituição urgente, porque três boas Delegadas de
Polícia se aposentaram em nossa cidade. Precisamos preencher as
vagas rapidamente, em razão da sistemática da violência naquela
região, a qual precisa ser contida.
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Outra notícia importante para a nossa região é que, além das 12 mil
vagas já criadas, no governo Aécio Neves, nos presídios e
penitenciárias de Minas, já acertamos com o Secretário de Estado
Maurício Campos Júnior a inauguraçao, ainda neste mês de março,
do novo presídio de Teófilo Otôni, com 298 vagas, para aliviar um
pouco mais o sistema do Estado.

Naquela oportunidade, fiz questão de pedir ao Secretário que
definisse, em palavra oficial, aquilo que falamos aqui, na Assembléia,
de vez em quando: dos recursos investidos no sistema carcerário de
Minas Gerais, nada menos que 98,6% são do Estado, e pouco mais
de 1% é do governo federal, porque este não tem repassado, nos
últimos cinco anos, o Fundo Penitenciário Nacional, como determina a
lei. Está fazendo caixa para fazer bonito lá fora, dizendo que temos
reservas financeiras. Está comprando dólar para mostrar que o Brasil
não deve nada a ninguém. Não deve lá fora, mas a dívida interna
brasileira subiu para R$1.300.000.000.000,00. A dívida com o povo
brasileiro, dívida dentro do País, subiu para R$1.300.000.000.000,00.
E nós estamos aqui batendo no peito, satisfeitos com
US$190.000.000.000,00, porque não devemos nada para ninguém lá
fora. Mas estamos devendo para o povo pobre do Brasil. O governo
federal está devendo para os Estados brasileiros, pois não repassa os
recursos para estes realizarem sua função precípua, e eles também
não são repassados para os Municípios. Apropria-se indebitamente de
recursos dos Municípios e dos Estados para fazer caixa e fazer bonito.
Não devemos nada para ninguém lá fora, mas aqui dentro quase
triplicou nossa dívida interna.

É lamentável que isso aconteça, enquanto estamos labutando aqui.
Ainda hoje nos reunimos para definir isso, pois me deram a honra de
coordenar esta nova fase da discussão e votação do ICMS Solidário.
Hoje fizemos a terceira reunião com Presidentes de comissões e, na
próxima semana, já teremos condições de apresentar o relatório final
para que venha a Plenário. Vale dizer que as primeiras projeções
feitas embutiam alguns filtros que beneficiavam determinado tipo de
cidade. Nesta nova projeção que discutimos, eliminamos praticamente
todos esses filtros, porque criaram um problema em relação à lei de
redistribuição do ICMS no Rio de Janeiro. Não podemos correr o risco
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de aprovar uma lei que supostamente beneficiará 750 Municípios
mineiros, e depois haver o problema de alguma cidade que perdeu ou
pensa que perdeu recursos entrar na Justiça e suspender a aplicação
da lei.

Portanto, fizemos oito projeções diferenciadas, com planilhas;
verificamos o reflexo em cada um dos Municípios do Estado e
modificamos a Lei Robin Hood em alguns pontos. E, aproveitando a
idéia, o interesse, a luta do Deputado Dinis Pinheiro, colocamos na
pauta final de discussão uma projeção mais lógica que não prejudique
tanto o Triângulo, mas continue beneficiando os mais pobres.

Conseguimos uma equação muito boa. Reunimo-nos hoje com a
Presidente da Frente, Deputada Ana Maria Resende, e com o
Deputado Zé Maia, da Comissão de Fiscalização Financeira, e na
próxima terça-feira, às 14 horas, haverá outra reunião. Mas já quero
dizer aos Prefeitos e Vereadores do interior das Minas Gerais,
especialmente das regiões Norte e Nordeste do Estado, que seus
Municípios continuam a ser beneficiados na nova projeção, que talvez
seja o resultado final do relatório a ser feito na Comissão de
Fiscalização Financeira: 722 Municípios têm a receita aumentada e
131 perdem pouca receita. Alguns Municípios do Triângulo perdiam de
14% a 15% da receita em relação ao orçamento de 2007; nessa nova
projeção, nenhum Município do Triângulo perde sequer 5%, já
compensáveis com o aumento que houve na arrecadação do Estado
no ano passado, com reflexo agora em janeiro de 2008. Ou seja,
essas cidades não perdem nada; deixam de ganhar um pouquinho,
mas todas abaixo de 5% -

Uberlândia, pouco mais de 2%. Essa é a proposta final que vamos
levar à Comissão de Fiscalização Financeira na próxima semana.

Estou prestando contas porque houve uma delegação desta Casa
para que eu coordenasse o grupo de trabalho sobre o ICMS Solidário,
e é preciso prestar contas do que estamos fazendo. É claro que, além
dessas oito projeções, é possível que ainda haja outra - nesta Casa
não se elimina a idéia do entendimento; a todo instante busca-se o
entendimento. É claro que algumas cidades que ganhavam muito, que
tinham um diferencial maior e a partir de 2008 teriam um considerável
aumento de receita - de 50% a 60% -, não terão um aumento tão
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grande - cairá para 28% a 30%. Mas as cidades que perdiam mais,
como Poços de Caldas, Uberlândia e Uberaba, e faziam uma grita
maior nesta Casa, não terão um prejuízo significativo. Por isso, acho
que será mais fácil entenderem que é preciso que cidades mais fortes
e ricas, beneficiadas ao longo dos anos por projetos governamentais -
como foi o Triângulo, com Aureliano Chaves e Rondon Pacheco, com
o Plano Noroeste, com tantas estradas, armazéns e silos, que
propiciaram sua riqueza de hoje -, permitam-nos redistribuir um
pouquinho e fazer justiça distributiva, melhorando a receita dos
Municípios mais pobres de Minas Gerais.

Sei, Sr. Presidente, que esse assunto é árduo, mas no interior bravo,
quando as pessoas ficam sabendo quanto o Município arrecada de
ICMS, tomam até um susto. Algumas arrecadações são vergonhosas.
Há Municípios que recebem R$3.000,00 de ICMS por mês. Isso é uma
vergonha. Então, se a receita vai aumentar em 60%, 70% ou 80%,
passará a receber, considerando que 80% de R$3.000,00 são
R$2.400,00, R$5.400,00. É uma vergonha falar nesses valores, mas
lá, no interior bravo, esse dinheiro vale muita coisa; para a cidade
pequenininha, com menos de 10 mil habitantes, é muito importante
que esse dinheiro chegue ao Município e, assim, melhore um pouco a
vida do povo mais pobre do nosso Estado.

Sei que o Deputado Domingos Sávio está precisando fazer um
comunicado; assim, antes mesmo que ele peça, vou-lhe conceder
aparte, para que ele não perca o seu tempo e possamos ouvir esse
brilhante orador.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Antes de mais nada,
agradecendo ao nobre Deputado Getúlio Neiva, quero dar o meu
testemunho da sua luta por várias causas, todas extremamente
nobres, e por esta que discutimos e na qual sempre tive muita
tranqüilidade para me posicionar. Algumas pessoas pensam que o
Domingos representa uma região, particularmente a de Divinópolis,
onde fui Prefeito, e portanto, a exemplo do que acontece com
representantes de outros grandes centros, deve estar contra. Não;
nunca fui contra ação que buscasse mais justiça e equilíbrio. Aliás,
isso é o que está precisando acontecer em todo o Brasil, em relação à
questão tributária. Em nosso país, a questão tributária é atualmente
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perversa, com concentração excessiva na mão do governo federal e
com algo relativamente pequeno na mão do governo do Estado, mas
que ainda é mais do que o que chega aos Municípios, que recebem
literalmente uma miséria. E quem perde com isso? Talvez alguém,
sem fazer uma análise mais profunda, pense que isso que está sendo
discutido é do interesse do Prefeito. Não; isso é do interesse do
cidadão, de quem mora na rua que não está pavimentada, está com
poeira ou barro e não tem rede de esgoto; de quem não tem
atendimento adequado na saúde e na educação. Tudo isso acontece
porque falta dinheiro ao Município, onde vive o cidadão.

Obviamente, precisamos fazer uma distribuição mais justa,
Deputado Getúlio Neiva. Estou falando isso não de forma ufanista,
mas principalmente pela sua liderança. A história do Deputado Getúlio
Neiva é que o recomenda; eu apenas dou testemunho disso. É uma
história digna, séria, como municipalista que é e como um dos mais
brilhantes Prefeitos da grande Teófilo Otôni.

O povo de lá já está saudoso. Sei que a decisão não é fácil, mas o
certo é que estaremos atentos para tentar somar com V. Exa. e para
que seja algo justo.

O governo federal lançou a proposta de reforma tributária, com o
ICMS sendo distribuído de forma a que prevaleça o consumo, o local
onde o produto é consumido. Isso é justo.

Paulínia, em São Paulo, é uma cidade cinco vezes menor que
Divinópolis - pelo menos o era da última vez em que tive informação,
quando ainda era Prefeito desta cidade. Ela tinha, àquela época, 180
mil habitantes, enquanto em Paulínia não havia mais que 40 mil
habitantes. Naquela ocasião, a receita de Paulínia era três vezes
maior que a de Divinópolis. Havia o 16º salário para o servidor público.
Disparates, absurdos que precisam ser corrigidos no Brasil.

O recado que quero deixar - não apenas em meu nome mas em
nome dos Deputados Getúlio Neiva, Eros Biondini, da base do
governo Aécio Neves nesta Casa, da Maioria - é que hoje entreguei,
nas mãos da Dra. Joísa, Diretora da Aneel e que está coordenando a
audiência pública em Minas Gerais, um documento assinado por mim
e pelos demais colegas da base do Governador Aécio Neves,
levando-lhe - portanto, levando à Aneel - a reivindicação dos



306

Deputados mineiros de que haja uma redução expressiva no valor da
conta da energia elétrica. Trata-se de uma luta de todos nós, não de
um partido ou de um Deputado. É uma luta de todos os mineiros, que
querem essa redução, principalmente o consumidor de residência, o
cidadão que tem de tirar, às vezes, do seu orçamento, para pagar a
conta de luz, comprometendo outras necessidades. Isso também
serve para o produtor rural.

Concluindo, levamos a sugestão e, embora isso não dependa da
Aneel, mas do governo federal, um dos caminhos para a redução é
que o governo federal abra mão da sua voracidade fiscal. Há cerca de
10 impostos federais na conta de energia elétrica paga pelo cidadão.
O governo de Minas já abriu mão do ICMS para o consumidor de até
90kW, mas o governo federal não abre mão nem para esse pequeno
consumidor. Portanto, sugerimos isso e a ampliação da Tarifa Verde
para os fins de semana e feriados.

Agradeço o aparte ao Deputado Getúlio Neiva. Fica registrado que,
no que depender dos Deputados mineiros, da base do Governador
Aécio Neves - e, não tenho dúvida, do Governador Aécio Neves -,
estaremos todos unidos e empenhados em reduzir o valor da conta de
luz do cidadão mineiro.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado pela intervenção, Deputado
Domingos Sávio, que me leva a encerrar minha fala comentando esse
mesmo aspecto. Há pessoas que imaginam, pela grande propaganda
que se fez, que a Cemig tem alguma culpa na tarifa de energia fixada
pela Aneel. É curioso. Lembro-me de que, quando comecei a
coordenar - e coordenei pelo Estado de Minas Gerais uma parte do
trabalho do Luz para Todos -, minha maior briga era com a turma de
Furnas, contratada para fazer a propaganda do governo federal nas
fazendas, junto ao produtor rural, onde diziam que o governo federal
estava fazendo um programa de eletrificação rural. Eu dizia o
contrário: o governo federal não está gastando um tostão no Luz para
Todos. Minas Gerais já pagou tudo nas contribuições levadas da
conta de luz para o governo federal. O somatório de apenas duas
contribuições que a Cemig faz, dos últimos anos, mostra claramente
que temos, ao contrário, um crédito, porque são contribuições levadas
a efeito para fazer justiça social, ampliando-se redes elétricas para o
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pessoal de mais baixa renda. Assim o governo de Minas já pagou 10
vezes o programa.

No entanto, como há uma dependência da Cemig em relação à
Aneel, criou-se uma situação constrangedora.

Em janeiro do ano passado, a Cemig encaminhou documento à
Aneel e à Eletrobrás solicitando a formatação e a assinatura de um
convênio para mais 100 mil ligações em Minas Gerais. O
levantamento feito pelo IBGE àquela época - aliás, o próprio Lula
reconheceu isso num programa de televisão - mostrou que havia erro
e que não eram só 180 mil ligações em Minas Gerais, mas duzentas e
noventa e tantas mil. Então, fizeram um convênio pela metade e
quiseram que Minas...

Veja, Deputado Domingos Sávio, a penalização que os mineiros
sofrerão por causa dessa política de perseguição. Todos os Estados
brasileiros completarão o Luz para Todos este ano, menos Minas
Gerais, pois, desde janeiro de 2007 - há um ano, dois meses e cinco
dias -, o governo federal não responde ao apelo da Cemig para
assinar o novo convênio. Poucas pessoas falarão sobre esse assunto,
pois é muito mais fácil jogar pedra e dilapidar a imagem dessa
empresa que é exemplo para o Brasil. Em todo o País a conta de luz é
definida e determinada pela Aneel. Então, há esse drama.

Gostaria de encerrar o meu pronunciamento sem deixar de falar
sobre um assunto importante. Solicito ao Deputado Domingos Sávio
que comemore comigo, pois conseguimos que o governo do Estado
definisse o asfaltamento da estrada que liga Teófilo Otôni à
penitenciária agrícola e ao novo presídio que inauguraremos em
março. Uma região rural de aproximadamente 15km será altamente
beneficiada: a região do Alto São Francisco. No passado, fomos muito
xingados quando levamos a penitenciária para a região. Hoje ela
despeja todo mês mais de R$300.000,00 em recursos financeiros no
Município. Agora construímos um presídio - aliás, um presente do
nosso Governador Aécio Neves -, que será inaugurado em março.

Em razão dessas duas instituições enormes que foram criadas, o
governo se decidiu e já está elaborando o projeto. E ainda este ano
devemos começar o asfaltamento da rodovia que liga Teófilo Otôni à
região rural do Alto São Jacinto, à penitenciária agrícola e ao novo
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presídio que será inaugurado este mês. Por isso sinto essa alegria
hoje.

Deputado Domingos Sávio, muito obrigado pela intervenção.
Estamos juntos. No futuro há coisa diferente na sua perspectiva. Um
abraço.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,
a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007
e dos Projetos de Lei nºs 15, 342, 521 e 1.690/2007, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

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

a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 6, 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
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
19/2/2008

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado 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 proposição da Comissão. O Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o
relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.818/2007, (Deputado Paulo
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Guedes), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.865/2007 (relator: Deputado Gustavo Valadares).
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 1.683 e 1.884/2007
(relator: Deputado Juninho Araújo), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.758, 1.767, 1.769, 1.786 e
1.802/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
seguintes requerimentos para realização de audiência pública: dos
Deputados Carlos Mosconi, com a Comissão de Saúde, para, debater
os acidentes rodoviários e suas conseqüências, e Dalmo Ribeiro Silva,
no Município de Pouso Alegre, para debater a recuperação da BR-381
(Rodovia Fernão Dias); da Deputada Rosângela Reis, com a
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, no Município
de Ipatinga, para debater o planejamento de temas relacionados com
transporte, comunicação e obras públicas, tendo em vista a efetivação
da Região Metropolitana do Vale do Aço e suas conseqüências para o
mercado de trabalho regional; e do Deputado Juninho Araújo em que
solicita seja realizada visita ao Posto da Polícia Rodoviária Federal na
BR-381, próximo ao Município de Santa Luzia, para apoiar atividade
da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Domingos Sávio - Wander Borges.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/2/2008
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Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.007 e 2.017/2008
(Deputado Gilberto Abramo); 2.014 e 2.023/2008 (Deputado Sebastião
Costa); 2.004, 2.015 e 2.021/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.005,
2.008, 2.016, 2.019 e 2.024/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
2.006, 2.013, 2.020 e 2.022/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.011 e
2.025/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.009, 2.010, 2.012,
2.018 e 2.026/2008 (Deputado Neider Moreira); e 1.886/2007
(Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição); e 1.951/2007
(Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.950 e 1.782/2007, ambos na
forma do substitutivo nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.444 e
1.398/2007, ambos na forma do Substitutivo nº 1 e 1.957/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa); 1.329/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.504/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude
de redistribuição); e 2000/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 251 e 1.886/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Hely Tarqüínio. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Delvito Alves, que conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 1.951/2007, em turno único,
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o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sebastião Costa.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no
1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 22/2007 e Projeto de Lei
nº 576/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); e 1.708/2007
(relator: Deputado Delvito Alves). Os pareceres sobre os Projetos de
Lei nºs 1.316 e 1.880/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos relatores,
Deputados Delvito Alves e Sebastião Costa. São convertidos em
diligência ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - o Projeto de Lei nº
1.898/2007; ao autor e à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, o Projeto de Lei nº 1.963/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
379, 1.700, 1.739, 1.954, 1.972/2007, 1.986 e 2.022/2008 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 1.275, 1.975/2007 e 2.004/2008 (relator:
Deputado Delvito Alves); 1.471, 1.672, 1.962/2007 e 1.987/2008, este
com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
1.940/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de
redistribuição); 1.948, 1.965/2007, 2.002, 2.005, 2.008, 2.019 e
2.024/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.958,
1.967/2007, 1.991 e 2.003/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa);
1.960/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição); 1.971/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em
virtude de redistribuição); 1.995 e 1.998/2008 (relator: Deputado
Delvito Alves, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº
2.017/2008 é retirado da pauta por falta de pressupostos regimentais.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs
1.955, 1.961, 1.966/2007, 1.992, 1.993, 1.997, 2.009, 2.013, 2.016,
2.018 e 2.026/2008; ao DER, os Projetos de Lei nºs 1.953 e
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1.974/2007, 1.982 e 1.988/2008; e a Secretaria de Planejamento e
Gestão, o Projeto de Lei nº 1.990/2008. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/2/2008

Às 14h30min, 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. Estão presentes, também, as
Deputadas Elisa Costa e Rosângela Reis. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios do Sr.Gustavo Botelho, Superintendente-Geral da
Polícia Civil (14/2/2008); da Sra. Cristiane Lima, Delegada de Polícia
Civil Nível II (14/2/2008); do Sr. Emerson Chaves Motta, Juiz de
Direito Substituto (23/2/2008) e do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro,
Chefe da Assessoria Institucional da PMMG (23/2/2008); do Deputado
Antônio Júlio, encaminhando cópia do Ofício nº 38/2006, da Prefeitura
Municipal de Martinho Campos, que comunica o encerramento da
participação dessa Prefeitura, a partir de 1º/3/2008, de despesas
relativas à guarda e à alimentação de presos da Comarca, recolhidos
à cadeia local. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: no 1º turno,
o Projeto de Lei nº 1.939/2007 (Deputado Paulo Cesar). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.334, 1.362, 1.458, 1.469, 1.471, 1.472/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
seguintes Deputados, em que solicitam sejam realizadas visitas às
cadeias públicas dos Municípios respectivos: Antônio Júlio ao
Município de Leopoldina; Bráulio Braz, ao Município de Muriaé; e Elisa
Costa ao Município de Governador Valadares; do Deputado Sargento
Rodrigues (5) em que solicita seja enviado ofício o Juiz da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Ituiutaba, informando-o da
existência de graves ameaças contra a vida de Felisberto Carneiro da
Silva, preso na Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior, no
Município de Muriaé, bem como solicitando sejam tomadas as devidas
providências para viabilizar sua transferência para Ituiutaba onde
residem seus familiares; sejam realizadas reuniões para, em
audiência pública, obter esclarecimentos da Cel. PM Maria de Lourdes
Faria de Ferraz, Presidente da Junta Central de Saúde da Polícia
Militar, sobre as constantes reclamações de policiais e bombeiros
militares que têm procurado a Junta de Saúde para tratar de diversos
assuntos, especialmente com relação à homologação de licenças
médicas; e para debater as condições e os critérios das linhas de
financiamento dos imóveis do empreendimento Residencial Tancredo
Neves no Município de Uberaba; sejam realizadas visitas da
Comissão à 2ª Delegacia Distrital - Seccional de Contagem e à cadeia
pública do Município de Matozinhos; do Deputado Carlin Moura em
que solicita seja enviado ofício ao Sr. Maurício Campos Júnior,
Secretário de Estado de Defesa Social, solicitando-lhe cópia do
inquérito policial e do laudo da perícia técnica referentes à morte de
oito detentos ocorrida em 1º/1/2008, na cadeia pública de Rio
Piracicaba; do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja
encaminhada manifestação de congratulações com o Clube dos
Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais - COPM -, pela
comemoração dos seus 60 anos de fundação; da Deputada Ana Maria
Resende em que solicita seja realizada reunião da Comissão para, em
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audiência pública, debater sobre questões relacionadas com o
consumo de bebidas alcoólicas nas rodovias e os acidentes de
trânsito envolvendo jovens. O Presidente recebe o requerimento da
Deputada Rosângela Reis em que solicita seja realizada reunião
conjunta da Comissão com a de Trabalho para, em audiência pública,
debater no Município de Ipatinga, as condições da segurança pública
no Vale do Aço, bem como a situação dos servidores da área de
segurança, e informa que será colocado em votação oportunamente.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Paulo Cesar.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/2/2008
Às 9h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, 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. 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 363 e 1.406/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.657/2007
(relator: Deputado Doutor Rinaldo); 1.711/2007 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); 1.866/2007 (relator: Deputado Carlos Pimenta);
1.873/2007 (relator: Deputado Doutor Rinaldo); 1.932/2007 (relator:
Deputado Ruy Muniz), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.838; 1.843; 1.850/2008. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
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vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi em
que solicita audiência pública da Comisssão, para obter informações
sobre as providências tomadas pela Fundação Hospitalar de Minas
Gerais - Fhemig -, acerca dos problemas apontados pela população
do Barreiro sobre o funcionamento e as condições físicas do Hospital
Júlia Kubitschek, em audiência pública realizada nesse bairro em
4/12/2007; Carlos Pimenta em que solicita seja enviado ofício à
Copasa, solicitando informações sobre o programa de saneamento no
Município de Pedra Azul, principalmente nos bairros periféricos, tendo
em vista que a falta de saneamento é uma das principais causas da
alta incidência de dengue nesse município. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2008

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio, Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado, em resposta ao requerimento desta Comissão referente a
consulta sobre a aplicação do art. 58 da Lei nº 11.406, de 28/1/94, e
do art.19 da Lei nº 12.974, de 28/7/98; e informação técnica da
Consultoria desta Casa sobre análise de casos referentes a negação
de pedido de promoção por escolaridade adicional. Passa-se à 1ª
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Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Ademir Lucas, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei
Complementar nº 7/2007, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de
vista do Deputado André Quintão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.842 e 1.865/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Domingos Sávio, em que solicita visita desta Comissão ao Estado do
Rio Grande do Sul com o objetivo de conhecer o Sistema de Convênio
do Governo do Estado com os cartórios de Registro Civil para
registros de veículos automotores e que sejam convidados a
acompanhar a visita representantes do Poder Legislativo, da Seplag,
das Secretarias de Estado de Defesa Social e da Fazenda e do
Recivil. Por consenso dos membros, fica decidido que a Comissão se
reunirá ordinariamente todas as terças-feiras, às 16 horas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Chico Uejo - André

Quintão - Domingos Sávio.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2008
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Almir Paraca, Domingos Sávio,
Padre João e Weliton Prado. 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
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membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta, a obter esclarecimentos sobre a venda de energia elétrica para
a iniciativa privada e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: fax da Sra.
Márcia Helena Monteiro de Oliveira Caldas, Superintendente de
Relações Institucionais substituta, justificando a ausência do Sr.
Gerson Kelman, Presidente da Aneel, na reunião; e da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Luiz André Muniz,
Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas,
da Agência Nacional de Águas (15/2/2008); Jadir Gomes Rabêlo,
Coordenador-Geral de Finanças, Convênio e Contabilidade substituto,
do Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ézio Gomes da Mota,
Ordenador de Despesa, substituto, da Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo; Max Fernandes dos Santos e Dimas
Wagner Lamounier, respectivamente, Gerente Regional de Negócios
e Superintendente Regional, da Caixa Econômica Federal; e da Sra.
Wilma Luiza Santana, Gerente da Secretaria Nacional de Segurança
Alimentar (22/2/2008); e Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de
Contas de Minas Gerais (23/2/2008). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.431/2007 (Deputado
Zé Maia) e 1.448/2007 (Deputado Jayro Lessa), no 1º turno. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Eduardo Costa Vasconcelos, Superintendente de Marketing, e Álvaro
Eustáquio de Oliveira, Consultor da Diretoria Comercial,
representando o Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da
Cemig; Marco Paulo Dani, Secretário Executivo do Conselho de Infra-
Estrutura e Privativação, e Pedro Parizzi, Assessor Palarmentar,
representando o Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da Fiemg,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
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taquigráficas. Os Deputados Jayro Lessa, Lafayette de Andrada, Almir
Paraca, Domingos Sávio e Padre João se retiram da reunião. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.431/2007 (relator: Deputado Zé Maia); 1.448/2007 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de redistribuição);
1.686/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de
redistribuição) com as Emendas nºs 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; e 1.440/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Maia). Os pareceres
sobre o Projeto de Resolução nº 716/2007 e os Projetos de Lei nºs
236 e 712/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados
Sebastião Helvécio e Antônio Júlio. Os Projetos de Lei nºs 118, 731 e
898/2007 são retirados da pauta por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio - Délio

Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 379/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública e
Integração Social de Amparo do Serra - Consepi-AS -, com sede no
Município de Amparo do Serra.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 379/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Conselho de Segurança Pública e Integração Social de Amparo do
Serra, que tem como finalidade precípua aglutinar lideranças
comunitárias, em parceria com autoridades policiais, civis e militares,
por meio de ações integradas de segurança pública, objetivando a
melhoria da qualidade de vida da população local.

Para a consecução de suas metas e buscando diminuir os índices
de criminalidade na região, divulga programas de instrução sobre
autodefesa; promove campanhas educativas; planeja e executa
programas de intercâmbio, treinamento e capacitação profissional
destinados aos policiais.

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

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

nº 379/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Luiz Tadeu Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.672/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Governador Valadares.

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 1.672/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede
no Município de Governador Valadares, que tem por finalidade auxiliar
o poder público nas tarefas ligadas à adaptação e ressocialização dos
detentos e presidiários, buscando humanizar a execução da pena,
desenvolvendo iniciativas que objetivam assistência, educação,
saúde, alternativas de profissionalização, reintegração social,
recreação e conforto espiritual dos assistidos.

Além disso, realiza pesquisas psicossociais baseadas em métodos
estatísticos, para avaliação do seu trabalho e, se necessário for,
mudança de diretrizes, tendo sempre em vista o bem-estar de
detentos e presidiários.

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

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

1.672/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.941/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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.

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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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, que tem por finalidade prestar assistência a
crianças carentes de 2 a 6 anos de idade, filhos de pais que trabalham
fora do lar.

Assim, mantém creche destinada a abrigá-las e educá-las.
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Congrega e orienta os respectivos pais, com o propósito de reduzir os
problemas socioeducativos e fazer avançar o processo de
aprendizagem.

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

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

1.941/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.948/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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.

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 1.948/2007 propõe nova redação para o art. 1º

da Lei nº 17.090, de 19/10/2007, que dá a denominação de Escola
Estadual Raymundo Cândido a estabelecimento de ensino localizado
no Município de Esmeraldas, com a finalidade de inserir a qualificação
profissional do homenageado e corrigir a localização da referida
escola, pois esta se encontra no Bairro São Francisco de Assis.

Com as alterações pretendidas, as novas gerações estarão cientes
da importância e da natureza do trabalho realizado pelo Professor
Raymundo Cândido, que dedicou parte de sua vida à transmissão de
seus conhecimentos, e será sanado um equívoco com relação à
identificação do estabelecimento escolar.

Diante dessas considerações, entendemos que, por ser meritória e
oportuna a alteração que se pretende na Lei nº 17.090, o projeto de lei
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em análise deve ser aprovado nesta Casa.
Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.948/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.954/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação das Folias de Reis de
Patos de Minas e Região, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.954/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação das Folias de Reis de Patos de Minas e Região, que
tem como finalidade precípua a difusão do folclore, notadamente o
ciclo do Natal, cultuando por meio de cantos, danças e brincadeiras, o
nascimento de Cristo, a viagem dos Reis Magos e a homenagem ao
Menino Jesus.

Para financiar suas atividades, recolhe dinheiro ou objetos em suas
apresentações; mas, em contrapartida, faz doações a instituições
beneficentes.

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

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

nº 1.954/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.967/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

tela visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos do Bairro São Gonçalo, com sede no Município de Catas Altas
da Noruega.

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 1.967/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro São Gonçalo, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega, entidade sem fins
lucrativos, que tem como objetivo a prestação de serviços para
contribuir com o fomento, a racionalização e o aumento da renda no
setor agropecuário, visando à melhoria das condições de vida de seus
associados.

Para a consecução dessa finalidade, promove o transporte, o
beneficiamento, a industrialização e a comercialização da produção de
seus associados; presta assessoria na compra de produtos e
insumos; mantém serviços de assistência médico-dentária e de
referência educacional; conscientiza seus associados sobre a
importância da proteção ao meio ambiente para a qualidade de vida.

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

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

1.967/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.986/2008

Comissão de Segurança Pública
Relatório
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De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Ijaci - Consepi -, 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 1.986/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci, cuja finalidade
precípua é dar suporte ao policiamento ostensivo fardado, a cargo da
PMMG, tendo em vista maior eficiência e presteza de sua ação em
defesa da comunidade local.

Para alcançar seus objetivos, promove palestras, conferências e
debates visando à implantação de programas de instrução e
divulgação de ações de autodefesa direcionadas aos habitantes
locais; colabora com o poder público na manutenção e melhoria das
instalações, dos equipamentos, armamentos e viaturas públicas;
promove maior interação entre a sociedade civil e a Polícia Militar.

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

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

nº 1.986/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Paulo Cesar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.989/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem
por escopo instituir o “Dia do DeMolay”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/2/2008, e,
em seguida, distribuída a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
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em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno,

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.989/2008 tem por escopo seja instituído o “Dia

do DeMolay”, a ser celebrado, anualmente, no dia 18 de março, em
homenagem à Ordem DeMolay, uma sociedade fraternal-juvenil de
milhões de membros entre 12 e 21 anos de idade, que tem como sua
referência Jacques de Molay, último Grão-Mestre da Ordem dos
Templários, morto em defesa de seus princípios e valores nessa data
do século XIV, na fogueira, por ordem da Inquisição e do Rei da
França.

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 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 ou 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.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.989/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento
Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira -
Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.995/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto Mineiro de Educação Superior -
Imes -, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.995/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Mineiro de Educação Superior, com sede no Município de
Governador Valadares, que tem como finalidade precípua apoiar
atividades de ensino, pesquisa e extensão, oferecendo oportunidades
de instrução a todos.

Para a consecução de suas metas, forma profissionais de nível
superior e pós-graduados capazes de promover o progresso social
mediante a aplicação de recursos da ciência e tecnologia, oferece
amparo educacional às crianças e adolescentes carentes, desenvolve
estudos e pesquisas na área econômico-social e programas de apoio
às instituições do terceiro setor, organiza feiras, exposições,
seminários e congressos e promove o voluntariado.

Por fomentar a educação, a ciência e a cidadania, a instituição
torna-se merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 1.995/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.001/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria dos Deputados Wander Borges e Antônio Júlio, o projeto

de lei em tela tem por objetivo instituir a Semana Estadual de
Valorização das Forças Armadas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/2/2008, foi a matéria
distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.001/2008 tem por objetivo instituir a Semana

Estadual de Valorização das Forças Armadas, a ser celebrada,
anualmente, no mês de setembro.

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, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30, inciso I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta política. É a chamada competência
residual, que lhe reservam as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção a essa ora examinada. Infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do
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processo legislativo relativo à proposição em tela.
Importante observar que o art. 2º do projeto tem o objetivo de

explicitar as instituições que compõem as Forças Armadas,
informação que, diante do pressuposto de que o texto legal deve ser
conciso e simples, julgamos desnecessária. Para sua supressão,
apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.001/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana de Valorização das Forças Armadas
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Valorização das Forças

Armadas, a ser celebrada, anualmente, no mês de setembro.
§ 1º - Na semana instituída por esta lei, serão desenvolvidos no

Estado, especialmente nas escolas públicas, eventos com o fim de
divulgação das ações destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem, praticadas pelas Forças
Armadas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -
Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.007/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública o Centro Artístico-Cultural
São João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.

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
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Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.007/2008 objetiva declarar de utilidade pública
o Centro Artístico-Cultural São João Batista, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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 do seu estatuto determina que
nenhum membro da diretoria poderá ser remunerado, e o § 2º do art.
32 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.007/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

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

2.017/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da
Vila Socialista, com sede no Município de Muzambinho.

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. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.017/2008 visa declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores da Vila Socialista, com sede no Município
de Muzambinho.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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. 24 do seu estatuto determina que a
entidade não remunera os membros de sua diretoria e o parágrafo
único do art. 38 preceitua que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado às obras congêneres do
Município.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.017/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

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

2.021/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Pastoral da Saúde do Bairro São Cosme - ACPSBSC -, com sede no
Município de Santa Luzia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2008 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 2.021/2008 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública a Associação Comunitária Pastoral da Saúde do
Bairro São Cosme, com sede no Município de Santa Luzia.

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, benfeitores ou equivalentes, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.021/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.022/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural
de Colônia, com sede no Município de Onça de Pitangui.

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 2.022/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação de Desenvolvimento Rural de Colônia, com sede no
Município de Onça de Pitangui, entidade sem fins lucrativos, que tem
como fim basilar contribuir para a melhoria das condições de vida de
seus associados.

Para a consecução desse objetivo, presta serviços para o fomento e
a racionalização das explorações agropecuárias e outras; auxilia na
comercialização dos produtos da comunidade, promovendo sua
divulgação e exportação; integra os associados e seus familiares por
meio de atividades econômicas, culturais, desportivas e sociais;
proporciona a ocupação de mão-de-obra rural, contribuindo para a
fixação do homem no campo; implementa programas assistenciais
nas áreas de segurança alimentar e nutricional; combate a fome e a
pobreza; promove a conscientização sobre a importância da defesa e
proteção do meio ambiente.

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

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

2.022/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.038/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Grupo Vida Nova em Cristo, com sede
no Município de Patrocínio.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008 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
O Projeto de lei nº 2.038/2008 visa declarar de utilidade pública o

Grupo Vida Nova em Cristo, com sede no Município de Patrocínio.
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Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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. 38 do seu estatuto (ver alteração
realizada em 4/8/2005) determina que a entidade não remunera seus
Diretores ou Conselheiros Fiscais, e o art. 40 preceitua que, em caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidades filantrópicas registradas nos órgãos competentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.038/2008.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 11/2007
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007 acrescenta parágrafo
ao art. 174 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201, c/c o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Emenda à Constituição do Estado visa a acrescentar

parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado, estabelecendo
regras para transição dos governos municipais após as eleições
municipais. A proposição estabelece que o Prefeito designará uma
comissão de transição indicada pelo candidato eleito, com vistas a
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promover o acesso às informações relativas às contas públicas, aos
programas e aos projetos do governo municipal e a preparar os atos
de iniciativa do novo Prefeito.

A matéria encontra referência normativa na Lei Federal nº 10.609,
de 20/12/2002, originária da Medida Provisória nº 76 do mesmo ano,
que dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato
eleito para o cargo de Presidente da República, cria cargos em
comissão, e dá outras providências. A lei assegura à equipe de
transição acesso às informações relativas às contas públicas, aos
programas e aos projetos do governo federal. Evidentemente, essa lei
é federal no sentido estrito, ou seja, aplica-se exclusivamente à União.

Desde a promulgação dessa lei, várias proposições legislativas
foram apresentadas nos três níveis de governo para disciplinar a
matéria. É o caso, por exemplo, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 26/2007, que tramita na Câmara dos Deputados, mas
ainda não recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação daquela Casa Legislativa. O Município de Divinópolis, por
exemplo, já incorporou à sua Lei Orgânica norma similar, como
informou a Assessoria de Comunicação daquele Legislativo Municipal
ao relator deste parecer.

Essas proposições legislativas revelam, em certa medida, uma
fragilidade da cultura política em nosso país, porque em uma
democracia plena qualquer cidadão teria acesso às informações
públicas, em especial a equipe daquele que irá assumir o cargo
máximo de uma entidade política, como os Municípios. Assim, poder-
se-ia indagar qual o sentido de se garantir a equipe de transição o
acesso a informações, se este é um direito fundamental assegurado a
todos os cidadãos. Não obstante, eis uma das funções do Direito:
impor normas para ajustar as práticas sociais a valores e princípios
estabelecidos pelo povo, por meio de seus representantes. Deve-se
reconhecer, porém, que mesmo os direitos fundamentais não são
absolutos. O direito à informação, assegurado no art. 5º da
Constituição da República, pode ser objeto de regulamentação,
estabelecendo-se, por exemplo, prazo para que a administração
pública forneça as informações solicitadas pelos cidadãos. A esse
respeito, mencione-se a Lei Federal nº 8.159, de 1991, que dispõe



335

sobre política nacional de arquivos públicos e privados. Vale
transcrever os arts. 4º e 21 desse diploma legal:

“Art. 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou
geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem
como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas.

(...)
Art. 21 - Legislação estadual do Distrito Federal e municipal definirá

os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e
municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos,
observado o disposto na Constituição Federal e nesta lei”. (Grifos
nossos.)

Parece-nos adequado que o acesso da equipe do candidato eleito
para o cargo de Prefeito à informação tenha um tratamento normativo
específico, diferenciado do acesso assegurado aos demais cidadãos.

A questão que se coloca é sobre a possibilidade de o Estado impor
essa norma aos Municípios, tendo-se em vista a autonomia desses
entes federativos assegurada pela Constituição da República. Para
responder a essa pergunta, deve-se levar em consideração o que
dispõe o art. 29 da Constituição Federal:

“Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do
respectivo Estado e os seguintes preceitos:”. (Grifo nosso.)

A exigência de que os Municípios respeitem os princípios da
Constituição Federal e os da Constituição do Estado leva-nos à
conclusão de que esta pode trazer normas que obriguem os
Municípios, sem que a matéria esteja prevista da Constituição na
República. Entendimento contrário importaria na inutilidade da
menção às Constituições Estaduais no art. 29, transcrito acima, o que
afronta a regra de interpretação segundo a qual a norma não contém
palavras inúteis. O entendimento de que o constituinte derivado não
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pode inovar em relação à Lei Maior, estabelecendo normas cogentes
aos Municípios, representa uma exacerbação do princípio da
autonomia municipal, em detrimento da competência dos Estados.
Essa exacerbação é objeto de críticas de diversos autores, que
adotaram expressões como “municipalismo autárquico” (Fernando
Abrúcio), “neolocalismo” (Marcus André Melo) e “municipalismo a todo
custo” (Edésio Fernandes).

Todavia, não é qualquer norma da Constituição Estadual que, sem
constar da Constituição da República, pode vincular os Municípios,
mas apenas aquelas de caráter principiológico. Esse raciocínio leva-
nos a outra questão delicada: como diferenciar, no ordenamento
jurídico, os princípios das regras?

Os juristas, notadamente os que se dedicam à reflexão sobre o
direito constitucional, têm destinado muitas páginas de suas obras
doutrinárias ao tema, sobretudo a partir dos trabalhos de Ronald
Dworkin. Consolidou-se o entendimento de que princípios e regras
são espécies do gênero norma jurídica. De forma resumida, a doutrina
distingue tais espécies a partir dos seguintes critérios: os princípios
apresentam maior grau de abstração, exigindo maior esforço dos
intérpretes para sua aplicação; as regras, por sua vez, apresentam
uma estrutura binária, em que a primeira parte apresenta a hipótese
de incidência, ou seja, as situações fáticas sobre as quais a norma irá
incidir, e a segunda parte a conseqüência jurídica decorrente da
aplicação da norma. Os tipos penais constituem um bom exemplo de
regra: se matar alguém, pena de seis a vinte anos.

O ordenamento jurídico admite a convivência de dois princípios
aparentemente antagônicos, como a valorização do trabalho humano
e a livre iniciativa (art. 1º, IV), ou a liberdade de expressão e o respeito
à privacidade. Nesses casos, é necessário ponderar qual princípio
deve prevalecer. Não se admite, porém, a convivência de duas regras
divergentes no ordenamento jurídico, uma vez que a regra posterior
revoga a anterior, e a regra específica excepciona a geral, no ponto
em que lhe é contrária.

Em muitos casos, as regras conferem densidade aos princípios.
Cite-se como exemplo o § 1º do art. 183 da Constituição da República,
que assegura igualdade a homens e mulheres para fins de concessão
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de uso de área urbana de até 250 metros quadrados. Esse dispositivo
certamente confere densidade ao princípio da igualdade estabelecido
no art. 5º da Constituição da República.

Em outras situações, de um texto normativo que apresenta uma
estrutura de regra, os intérpretes extraem um princípio jurídico. O
princípio segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra
si mesmo, por exemplo, subjaz ao dispositivo constitucional que
assegura ao preso ser “informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado” (art. 5º, LXIII). Por essa razão, parece-nos mais
adequado que a Constituição do Estado contenha norma que não
exaure o tratamento da matéria, deixando aos Municípios
competência para regulamentá-la, como já fizeram alguns Municípios,
entre os quais o Município de Divinópolis. Esse entendimento é
condizente com o art. 21 da Lei nº 8.159, de 1991, já transcrito neste
parecer.

Além disso, deve-se ressaltar que estabelecer a competência do
Município para disciplinar a matéria traz um benefício importante: a
tramitação do projeto de lei correspondente promoverá na cidade a
discussão sobre a matéria, contribuindo para conscientizar os
cidadãos e os agentes políticos da importância de uma transição de
governo tranqüila, pautada pelos princípios da ética e da prevalência
do interesse público.

Há, ainda, uma observação importante sobre a matéria. Pode-se
admitir a criação de cargos ou funções a serem ocupados pela equipe
de transição. Não obstante, não há como obrigar o Prefeito a nomear
a equipe do candidato eleito para ocupar esses cargos ou funções,
tendo em vista que a Constituição da República estabelece duas
situações alternativas para a nomeação para cargo público: em
decorrência da aprovação em concurso público ou para cargos em
comissão, cuja base é a relação de confiança que o agente político
tem com o servidor, nos termos do art. 37, incisos II e V, da
Constituição da República. Ademais, a nomeação da equipe de
transição não é condição indispensável para a sua atuação, a fim de
assegurar uma transição de governo que resguarde o interesse
público.

Pelas razões expostas nesta fundamentação, apresentamos o
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Substitutivo nº 1, na expectativa de contribuir para o debate e a
posterior deliberação sobre a matéria em Plenário.

Conclusão
Em virtude das razões apresentadas, opinamos pela aprovação da

Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 174 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte § 1º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 2º:
“Art. 174 - (...)
§ 1º - A equipe de transição de governo indicada pelo candidato

eleito terá pleno acesso às informações relativas às contas públicas,
aos programas e aos projetos de governo, nos termos de lei
municipal.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Domingos

Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 118/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.182/2006,
dispõe sobre a celebração de parcerias entre o poder público e
entidades e organizações de assistência social, para a execução de
ações no âmbito da política de assistência social, e dá outras
providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Em seguida, a Comissão do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação do
projeto na forma desse substitutivo.
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Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende estimular a criação de uma rede

socioassistencial em Minas Gerais, que poderá ser concretizada
mediante a celebração de parcerias e convênios entre o poder público
e entidades e organizações de assistência social.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, entendeu não existirem óbices à tramitação da matéria.
No entanto, julgou oportuna a apresentação do Substitutivo nº 1, com
o intuito de aprimorar o projeto no tocante à técnica legislativa e
suprimir o seu alto grau de detalhamento. Em sua análise de mérito, a
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social julgou
convenientes e oportunas as modificações proposta pela Comissão de
Justiça, ressaltando que o projeto objetiva conferir maior visibilidade à
implementação das políticas públicas voltadas para a assistência
social.

É função do Estado zelar pela assistência social, e o Orçamento
estadual tem destinado recursos para esse fim. De acordo com dados
da Contadoria-Geral do Estado, em 2007, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, realizou transferências a
instituições privadas sem fins lucrativos no montante de
R$14.000.000,00, na forma de subvenção social, contribuições e
auxílios. Por sua vez, o Fundo Estadual de Assistência Social
transferiu outros R$7.420.000,00 a instituições privadas sem fins
lucrativos, na forma de subvenção social e auxílio.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição não
apresenta impacto aos cofres públicos. No que tange à utilização de
dinheiro público, o projeto disciplina a forma de repasse de recursos
para entidades de assistência social. Nesse sentido, a proposição
oferece mecanismos visando à transparência e à prestação de contas
dos recursos repassados pelo Estado na forma de convênios.
Analisando o Substitutivo nº 1, vemos que o art. 3º determina que as
entidades beneficiadas com recursos públicos deverão dar ampla
divulgação das ações e dos serviços assistenciais, bem como dos
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recursos concedidos pelo poder público e dos critérios para a sua
concessão. O art. 4º dispõe que, para firmar convênio, além da
necessidade de a entidade estar cadastrada no Conselho Estadual de
Assistência Social ou no Conselho Municipal de Assistência Social ,
deverá estar em dia com a prestação de contas de recursos públicos
recebidos anteriormente. O art. 9º, por sua vez, veda a transferência
de recursos públicos para a execução de convênio antes da
aprovação do plano de trabalho pelo Ceas, da assinatura do termo
respectivo e da publicação do extrato desse termo no órgão oficial do
Estado.

Não obstante, vale destacar que o Poder Executivo deverá observar
a legislação pertinente, em especial a Lei Federal nº 8.666, de 1993 -
Lei das Licitações -, na celebração de convênios com entidades e
organizações de assistência social para a realização de ações e
serviços nessa área.

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

118/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Délio Malheiros -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 236/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.183/2005,
dispõe sobre a afixação, nas recepções dos hospitais da rede pública
do Estado, da Cartilha dos Direitos do Paciente.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Saúde exarou o seu parecer pela
rejeição do projeto.

Em razão de requerimento do autor aprovado na reunião plenária de
4/12/2007, vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser analisada,
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nos lindes de sua competência, nos termos regimentais.
Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo estabelecer direitos aos
pacientes em atendimento nos estabelecimentos de saúde, em
especial na hipótese de internação hospitalar, consolidando-os na
Cartilha dos Direitos do Paciente, a ser afixada obrigatoriamente nas
recepções dos hospitais.

O autor, em sua justificação, alega que a medida trará maior
segurança e confiança ao paciente, fazendo-o sentir psicologicamente
melhor.

A Comissão de Constituição e Justiça constatou que diversos
dispositivos do projeto em análise já se encontram previstos na
legislação em vigor ou apresentam outros vícios. Para corrigi-los, essa
Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, que acolhe mos.

Por seu turno, a Comissão de Saúde verificou que os dispositivos
constantes no Substitutivo n° 1 já se encontram ins eridos de forma
implícita na Lei n° 16.279, de 2006, e opinou pela rejeição da matéria.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do
Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das
proposições, entendemos que o projeto de lei não acarreta novas
despesas, visto que a afixação das cartilhas já é obrigatória, não
havendo, assim, impacto nos cofres públicos, na Lei Orçamentária e
na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por esse prisma, a matéria não
encontra óbice a sua normal tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° t urno, do Projeto

de Lei n° 236/2007 na forma do Substitutivo n° 1, a presentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 712/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei sob exame, resultante do desarquivamento do
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Projeto de Lei nº 2.638/2005, a requerimento do Deputado Padre
João, propõe a instituição da Política Estadual de Incentivo à
Recuperação de Empresas - Pró-cooperação -, sob a gestão de
trabalhadores, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, foi o projeto
apreciado, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo opinou pela aprovação do projeto com as Emendas
nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende criar a Política Estadual de Incentivo

à Recuperação de Empresas - Pró-cooperação -, sob a gestão de
trabalhadores.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que a criação da
política não contém vício de competência nem de iniciativa, já que
estabelece os mínimos legais necessários para que o Poder Executivo
promova ações tendentes a estimular a recuperação de empresas
com a participação dos próprios empregados. No entanto apresentou
dois pequenos reparos: um deles com a finalidade de adequar o
projeto à técnica legislativa - a Emenda nº 1 - e o outro, por meio da
Emenda nº 2, com vistas a preservar o princípio da independência dos
Poderes, uma vez que não cabe ao Poder Legislativo fixar prazos de
regulamentação de lei para o Poder Executivo.

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
informou que o número de empresas recuperadas por trabalhadores
em regime de autogestão aumentou significativamente nos últimos 15
anos no Brasil e tem se configurado como opção para o
enfrentamento do desemprego estrutural nas regiões mais
industrializadas. Esclareceu, também, que tais iniciativas têm se
constituído e funcionado sem o apoio do Estado, salvo raras
exceções. Ressaltou, ainda, que o governo federal criou a Ação de
Apoio à Recuperação de Empresas pelos Trabalhadores em
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Autogestão, coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
-, através do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento.
Essa Comissão entendeu que a proposição representaria um
importante avanço, contribuindo para que as empresas
autogestionárias tenham mais chances de sobrevivência no cenário
atual. Por essa razão, opinou pela aprovação do projeto em tela, nos
moldes propostos pela Comissão de Constituição e Justiça.

A empresa que busca a recuperação o faz por estar em dificuldades
financeiras, caso contrário não o faria. Cediço é que tais empresas, na
sua quase totalidade, são principalmente devedoras do fisco, pois,
primeiramente, deixam de pagar os tributos para que possam honrar
compromissos com os fornecedores, o que inviabilizaria, de imediato,
a continuidade das atividades da empresa. Uma política estadual para
propiciar mecanismos realmente efetivos no soerguimento de uma
empresa em dificuldades, portanto, deve combater o desemprego, o
desaquecimento econômico-empresarial e a queda de arrecadação
tributária, entre outros transtornos. Além do mais, tal política estadual
tem o condão de evitar que a empresa se utilize do instituto da
recuperação judicial, nos moldes do diploma jurídico-falimentar
previsto na Lei 11.101, de 2005.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não apresenta
óbices, pois não causa impacto nas contas do Estado nem fere a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Entendemos, além disso, que as medidas
propostas também são carregadas de relevante significado social e
econômico. Por essas razões, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 712/2007, no 1º turno, com as Emendas nºS 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Délio Malheiros -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 731/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei n°
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731/2007 estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no
Norte de Minas.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que opinou pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresent ou.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva estabelecer diretrizes a serem

seguidas pelo Estado no apoio à fruticultura do Norte de Minas.
Consoante a afirmativa do autor, o apoio à fruticultura dessa região

mineira tem como objetivo incentivar a cultura de frutas e a
agroindústria, agregando valor à produção agrícola, com geração de
renda e aumento na oferta de emprego, o que poderá contribuir para o
desenvolvimento econômico, social e cultural daquela região.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à sua
tramitação na forma original e afirmou que, conforme o disposto no
art. 41 da Constituição do Estado, se impõe ao poder público estadual
articular regionalmente a ação administrativa com objetivo de
contribuir para a redução das desigualdades regionais, mediante a
execução articulada de projetos setoriais dirigidos ao desenvolvimento
global de coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social e
a prestação de assistência a Municípios de escassas condições de
propulsão socioeconômica, para que se integrem ao processo de
desenvolvimento.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial enfatizou que,
mesmo sendo louvável a criação de norma que disponha sobre o
apoio do Estado à fruticultura do norte mineiro, o projeto não traz
inovações para o setor, visto que sua matéria já está completamente
disciplinada para todo o Estado, por meio da Lei n° 12.998, de 1998,
que criou o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura. Com base
nessa constatação, essa Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, no
qual propõe alterações na lei supracitada com o objetivo de estimular
o desenvolvimento de pólos de fruticultura em Minas Gerais; todavia,
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entendemos que o Substitutivo n° 1 não atende à mel hor técnica
legislativa e desrespeita as Cartas da República e mineira no que
tange à autonomia e à atribuição dos Poderes do Estado. Além disso,
contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne à criação
de despesas de caráter continuado, além de impossibilitar o cálculo
dos gastos públicos. Assim, apresentamos ao final o Substitutivo n° 2,
objetivando corrigir tais distorções.

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

731/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 2

Altera a Lei n° 12.998, de 30 de julho de 1998, que  cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 12.998, de 30 de julh o de 1998, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 2° - (...)
V - estimular o desenvolvimento de pólos de fruticultura em todas as

regiões do Estado.”.
Art. 2° - A Lei n° 12.998, de 1998, fica acrescida do seguinte art. 3°-

A:
“Art. 3°-A - O Poder Executivo poderá estimular a c riação, o

desenvolvimento e a expansão de pólos de produção e de
industrialização de frutas no Estado, observadas as seguintes
diretrizes:

I - reconhecimento da cadeia agroindustrial de frutas como fator de
estímulo para o desenvolvimento econômico e social em todas as
regiões do Estado;

II - integração permanente entre órgãos públicos, empresas,
cooperativas e associações de produtores com vistas à tomada de
decisões sobre o setor.

Parágrafo único - Para a consecução do disposto no “caput” deste
artigo, o Poder Executivo poderá promover as seguintes ações:

I - elaboração de planilhas oficiais de custo de produção das
diferentes espécies de frutas para subsidiar a concessão de crédito
aos produtores;
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II - definição das espécies e das variedades de frutas cujo plantio
será estimulado em cada região, considerando-se as condições
edafoclimáticas e a adequação da oferta às demandas do mercado
consumidor;

III - definição de regiões nas quais será estimulada a instalação de
indústrias processadoras de frutas.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Délio Malheiros, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio.
PPARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 898/2 007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Délio Malheiros, dispõe
sobre a comercialização de lanches e bebidas em escolas no Estado
de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Saúde, por seu turno, opinou pela aprovação da
proposta na forma desse substitutivo.

A matéria também foi analisada pela Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, em virtude de requerimento aprovado
pelo Plenário da Casa, e opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 2, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo prevenir a obesidade e

promover a saúde infanto-juvenil, por meio da proibição da
comercialização de produtos alimentícios e bebidas de baixo valor
nutricional ou alto teor calórico nos estabelecimentos de ensino do
Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, ressaltou
que a promoção da saúde, assim como da educação, está garantida
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constitucionalmente, além de constituir preceito do Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA. Essa Comissão concluiu que a
matéria é pertinente e, por meio da apresentação do Substitutivo n° 1,
sugeriu a sua inserção no bojo de norma já existente, qual seja a Lei
n° 15.072, de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação
alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema
estadual de ensino.

Por seu turno, a Comissão de Saúde louvou a iniciativa do autor,
ressaltando a importância do projeto para a saúde da população e
endossando o Substitutivo n° 1, por ir ao encontro do princípio da
consolidação das leis.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte entendeu
que as restrições impostas pelo projeto atendem aos interesses dos
estudantes, dos professores e dos próprios pais, que não têm
condições de manter vigilância absoluta em relação aos alimentos
consumidos pelos filhos. Nesse sentido, optou por apresentar novo
substitutivo, de forma a acrescentar ao texto do substitutivo n° 1 um
rol exemplificativo dos alimentos e bebidas indesejados.

De fato, a comercialização de alimentos muito calóricos ou de baixo
valor nutritivo nas escolas é fator que afeta diretamente a educação
alimentar de nossos jovens. Muitas vezes atraídos por embalagens
coloridas ou mesmo por brindes contidos nesses produtos, crianças e
adolescentes acabam por ingerir calorias demais e nutrientes de
menos, o que seguramente prejudicará sua saúde na vida adulta.
Com efeito, diversas têm sido as iniciativas do poder público para
coibir a venda desses produtos nos estabelecimentos de ensino. No
Distrito Federal foi editada a Lei n° 3.695, em 200 5, que regulamenta
a comercialização de produtos vendidos nas cantinas das escolas da
rede de ensino. Entre suas determinações, consta a proibição de
balas, pirulitos, gomas de mascar, biscoitos recheados, refrigerantes,
sucos artificiais, salgadinhos industrializados, frituras em geral, pipoca
industrializada, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados cujo
percentual de calorias provenientes de gordura saturada ultrapasse
10% das calorias totais, e alimentos em cuja preparação seja utilizada
gordura vegetal hidrogenada.

Vale ressaltar que nos Estados Unidos, país em que a obesidade já
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se transforma em epidemia, foi recentemente proibida a venda de
refrigerantes nas escolas, com o mesmo propósito do projeto ora em
comento.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, inciso II, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do
Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das
proposições, entendemos que o projeto em questão não encontra
óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário. O projeto dispõe
sobre interações entre dois agentes da esfera privada, visto que os
dois pólos são o consumidor e o comerciante, e o Estado não é
participante desses atos. Também não tem o projeto o condão de
afetar o equilíbrio de eventual contrato mantido entre uma escola
pública e a particular que nela comercialize gêneros alimentícios e
bebidas, uma vez que existe uma infinidade de alimentos
considerados saudáveis e cuja comercialização não será afetada. A
proposição, portanto, não acarreta custos para os cofres públicos nem
tampouco repercussão nas finanças públicas.

Ademais, segundo estudos da Unicamp, “a alimentação correta
pode evitar gastos para a saúde pública, ampliando a imunidade, a
qualidade de vida e a longevidade das pessoas”. Assim, a matéria traz
benefícios para a saúde pública, apresentando relevante fim social.

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

898/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Délio Malheiros -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.271/2007

Comissão de Cultura
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.271/2007, do Deputado Durval Ângelo, declara
como patrimônio histórico e cultural do Estado o Caminho da Luz e dá
outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição.
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Vem a matéria agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVII,
“d”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno, para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a declarar como patrimônio

histórico e cultural do Estado o Caminho da Luz. Conforme se
depreende da justificação do projeto, a intenção é salvaguardar a rota
de peregrinação que inicia na cidade de Tombos e termina em Alto
Caparaó, passando pelos Municípios de Pedra Dourada, Faria Lemos,
Carangola, Caiana, Espera Feliz e Caparaó.

Ao solicitar apropriadamente que o reconhecimento de patrimônio
histórico e cultural se dê por meio de registro, o projeto vincula a
declaração aos 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 de Minas Gerais. Pela
natureza do patrimônio a ser preservado, a proposição em análise
determina, ainda, a sua inscrição nos termos do inciso IV, do §1º, do
art. 1º do Decreto, ou seja, no Livro de Registro dos Lugares.

O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de
seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o
que gera um sentimento de identidade e continuidade e contribui para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. No
caso do Caminho da Luz, comunidades e grupos de Municípios em
sua rota organizaram-se na Associação Brasileira dos Amigos do
Caminho da Luz, entidade sem fins lucrativos, que tem zelado e
divulgado o local e desempenhado importante papel no seu
reconhecimento com bem cultural.

Instituída em 2001, a rota Caminho da Luz é dotada das
características peculiares de um bem cultural que deve ser tutelado.
Nessa rota encontramos as belezas da Zona da Mata, como
cachoeiras, grutas, fazendas históricas e prédios centenários.
Encontramos, também, algo muito precioso para a gente mineira: os
costumes, os contos, as lendas e as histórias da região.

A rota Caminho da Luz já foi bem divulgada em reportagens na
imprensa nacional e vem recebendo, anualmente, peregrinos do Brasil
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e do exterior, mas conferir a este caminho o “status” de patrimônio
cultural de Minas Gerais propiciará de maneira mais efetiva o
desenvolvimento do turismo nas localidades da região, acarretando a
melhoria da economia e da vida da população.

Esses são os motivos que nos levam a ser favoráveis à aprovação
da proposição em comento.

Necessária se faz, no entanto, a apresentação de emenda ao
projeto original, para a adequação formal de seus termos à definição
de patrimônio.

A proposição em comento declara o Caminho da Luz como
patrimônio histórico e cultural. Entretanto, o Decreto Federal nº 3.551,
de 2000, e o Decreto Estadual nº 42.505, de 2002, que tratam do
registro de bens culturais, assim como a doutrina existente,
consideram que “patrimônio cultural” engloba os bens artísticos e
históricos, ou seja, “patrimônio cultural” é o gênero, enquanto
“patrimônio artístico” e “patrimônio histórico” são espécies. Torna-se,
portanto, desnecessário incluir na declaração a condição de histórico
ao bem que será tutelado.

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

1.271/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresentamos:
EMENDA Nº 1

Suprima-se do art. 1º a palavra histórico.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Wander Borges, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.369/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria popular, dispõe sobre a
isenção do pagamento da tarifa de consumo de energia elétrica para
famílias de baixa renda.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em apreço pretende instituir benefício para a
população de baixa renda, que tem sido penalizada com o alto custo
das tarifas de energia elétrica, o que compromete sobremaneira o
orçamento doméstico. Trata-se de uma proposta de grande alcance
social, que estaria a contemplar as famílias que possuem renda
mensal “per capita” de até um salário mínimo, excluídos os valores
recebidos a título de auxílio previdenciário ou oriundos de programas
assistenciais municipais, estaduais ou federais, como o Bolsa-Família
e similares.

Convertido o projeto em diligência à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, esta se manifestou por meio de nota técnica
anexada à proposição, na qual discorre acerca da prestação desses
serviços e enfatiza a existência de norma que estabelece um critério
nacional para o fornecimento de energia elétrica aos consumidores de
baixa renda.

Além disso, há óbices de natureza constitucional e legal que
inviabilizam a tramitação do projeto, conforme veremos mais adiante.

O art. 21, XII, “b”, da Constituição da República atribui competência
à União para explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços e as instalações de energia
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em
articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidroenergéticos.

O titular desses serviços – no caso, a União - optou pela exploração
por meio do sistema de concessão, que se encontra disciplinado no
art. 175 da Carta da República e na Lei Federal nº 8.987, de 13/2/75.
A mencionada norma jurídica contém não apenas as regras relativas
aos contratos de concessão como também o rol de direitos e
obrigações dos usuários dos serviços, além de estabelecer as regras
gerais relativas à política tarifária.

Deve ser lembrada, também, a criação da Agência Nacional de
Energia Elétrica - Aneel -, autarquia federal incumbida de regular e
fiscalizar os serviços de geração, transmissão e distribuição e o
comércio de energia elétrica, em conformidade com as diretrizes do
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governo federal.
A Aneel, por seu turno, editou a Resolução nº 456, em 29/11/2006,

estabelecendo as disposições, atualizadas e consolidadas, relativas
às condições gerais de fornecimento de energia elétrica, a serem
observadas na prestação e na utilização do referido serviço público
tanto pelas concessionárias e permissionárias quanto pelos
consumidores.

É competência privativa do poder concedente estabelecer as regras
relativas à prestação do serviço, inclusive aquelas que dizem respeito
à política tarifária, estabelecidas na Carta Constitucional e na
legislação federal aplicável à espécie.

As mais diversas instâncias judiciárias do País têm reconhecido a
prerrogativa do poder concedente para disciplinar a matéria, e a
alteração das regras preestabelecidas por meio de lei estadual pode
resultar em conflito de normas e desequilíbrio econômico- financeiro
do contrato de concessão. Para corroborar a tese, vejamos os
seguintes julgados do STF relativamente à concessão dos serviços
públicos:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Argüição de
inconstitucionalidade da Lei 11.462, de 17/4/2000, do Estado do Rio
Grande do Sul. Pedido de liminar. Plausibilidade jurídica na argüição
de inconstitucionalidade com base na alegação de afronta aos artigos
175, ‘caput’ e parágrafo único, I, III e V, e 37, XXI, todos da
Constituição Federal, porquanto lei estadual, máxime quando diz
respeito à concessão de serviço público federal e municipal, como
ocorre no caso, não pode alterar as condições da relação contratual
entre o poder concedente e os concessionários sem causar
descompasso entre a tarifa e a obrigação de manter serviço adequado
em favor dos usuários. Caracterização, por outro lado, do ‘periculum in
mora’. Liminar deferida, para suspender, ‘ex nunc’, a eficácia da Lei nº
11.462, de 17/4/2000, do Estado do Rio Grande do Sul. (ADI-MC
2299-RS - Rio Grande do Sul - Medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade - Relator: Ministro Moreira Alves - Julgamento:
28/3/2001)”.

Em que pese ao fato de o art. 2º do projeto prever o aporte de
recursos por parte do Executivo para fazer frente às despesas
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necessárias à implementação do benefício, não vemos possibilidade
de tramitação da proposta nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.369/2007.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.636/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº
1.636/2007 “dispõe sobre o horário destinado à divulgação da cultura
no Estado e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/9/2007, foi a proposição
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do Regimento Interno, acerca da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
Nos termos do seu art. 1º, o projeto cria um horário destinado à

divulgação da cultura no Estado de Minas Gerais, a cargo da emissora
TV Minas-Cultural e Educativa – Rede Minas. O parágrafo único do
referido artigo dispõe que a emissora cederá uma hora de sua
programação diária para a divulgação de atrativos turísticos do
Estado, projetos culturais, entre outros necessários para o mesmo fim.
Consoante o art. 2º, as despesas decorrentes da execução do projeto
correrão por conta de dotações orçamentárias do Poder Executivo.

A Lei nº 11.179, de 1993, reorganizou a Rede Minas, transformando-
a em fundação pública, sem fins lucrativos, com autonomia
administrativa e financeira, isenta de tributação estadual e detentora
de privilégios legais atribuídos a entidades de utilidade pública. De
acordo com o art. 3º da lei, a entidade tem por objetivo promover, sem
fins comerciais, por meio da televisão, atividades culturais e
educativas.
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Para cumprir seus objetivos, dispõe o 4º que compete à Fundação,
entre outras coisas, produzir e distribuir material audiovisual, bem
como difundir programas educativos, culturais, esportivos, sociais e
artísticos visando à integração informativa, cultural, educativa,
econômica, social e administrativa do Estado; articular suas atividades
com as de centros universitários estaduais, nacionais e internacionais,
com as dos diversos setores administrativos do Estado e com as de
outros segmentos da sociedade e manter intercâmbio com outros
sistemas de televisão educativa; colaborar com as demais emissoras
em área de trabalho de interesse comum, relacionada com a
educação e a cultura; difundir as políticas cultural, educativa,
econômica, social, esportiva e administrativa desenvolvidas por
órgãos e entidades da administração pública estadual e por outros
segmentos sociais; contribuir para preservar as memórias cultural,
popular e erudita de Minas, por meio do registro de manifestações e
de sua inclusão na programação da emissora assim como do
arquivamento das gravações, visando à instituição de museu da
imprensa e do som; produzir peças de vídeo para veiculação ou
utilização em reuniões comunitárias, seminários, campanhas e outras
atividades afins, por meio de venda ou empréstimo de cópia em
videocassete ou em outra espécie de registro audiovisual.

Como decorrência da separação dos Poderes e visando à eficácia
da administração pública, não pode a lei disciplinar matérias que
sejam próprias da ação administrativa, como é o caso da proposição
em tela. Se se admitir que a lei possa criar um horário destinado para
o turismo, outra criará um horário destinado ao esporte, outra para as
ações sociais e assim por diante, até que toda a programação da
emissora esteja definida em lei.

Não obstante, verifica-se que a preocupação primordial do autor
refere-se ao desenvolvimento do turismo, que não figura na Lei nº
11.179. A divulgação da cultura do Estado está, indiretamente,
contribuindo para o desenvolvimento do turismo, mas este não figura
como objetivo precípuo da instituição. Assim, parece-nos adequado
aperfeiçoar a legislação em vigor, introduzindo o desenvolvimento do
turismo entre os objetivos da emissora de TV estadual, sem, todavia,
invadir seara própria da ação administrativa.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.636/2007 na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 11.179, de 10 de agosto de 1993, que reorganiza a

Fundação TV Minas - Cultural e Educativa, estabelece níveis de
vencimentos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 11.179, de 10 de agosto de 1993, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 4º - (...)
X - divulgar os atrativos turísticos do Estado.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.885/ 2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe dispõe sobre a delegação do serviço de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu
parecer.

Em virtude da aprovação de requerimento do autor na reunião
plenária do dia 13/2/2008, foi a proposição encaminhada a esta
Comissão para, nos termos regimentais, receber parecer de mérito.

Fundamentação
O projeto em exame pretende fixar o prazo de cinco anos,

prorrogável por igual período, para a duração dos contratos
administrativos de delegação de serviço de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de passageiros a particulares pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG. Dispõe ainda que o procedimento licitatório deverá ser
aberto no prazo de 180 dias antes do vencimento da delegação,
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devendo ser observado o mesmo prazo para a realização do
procedimento licitatório no caso de delegações já vencidas.

O autor da proposição alega que o sistema de delegação desse
serviço no Estado, de competência do DER-MG, favorece práticas
cartoriais, com um número reduzido de grandes empresas
perpetuando-se na operação das linhas de transporte e impedindo
qualquer mudança que possa representar a perda, ainda que parcial,
de seus privilégios.

Cumpre-nos observar que a matéria já tramitou nesta Casa, na
forma do Projeto de Lei n° 438/2007, tendo recebido  na oportunidade
parecer da Comissão pela rejeição, o qual transcrevemos a seguir,
ratificando-o, considerando que, nesse ínterim, permaneceu inalterado
o cerne da questão.

“A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não
vislumbrou óbices legais e constitucionais à aprovação do projeto.
Teceu, porém, comentários sobre as regras em vigor, principalmente
quanto ao tempo da concessão para exploração desses serviços por
terceiros.

Em seu bem fundamentado parecer, essa Comissão cita, entre
outros ditames legais, o inciso II do art. 2° da Le i Federal n° 8.987, de
1995, que conceitua o contrato de concessão de serviços públicos
como a “delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente,
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica
ou consórcio de empresas, por sua conta e risco, e por prazo
determinado (grifo nosso).

A propósito da idéia central levantada pela proposição, há que se
destacar ser o prazo do contrato de concessão de serviço público de
transporte fixado após a realização de estudos de viabilidade
econômico-financeira, visando assegurar a amortização dos
investimentos necessários à prestação do serviço. Além disso, o
transporte público não conta com subsídio ou incentivo fiscal, tendo
como única fonte de recursos a tarifa desembolsada pelo usuário pelo
serviço prestado.”.

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

1.885/2007.
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Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Paulo Guedes - Domingos

Sávio - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.000/2008

Comissão de Cultura
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.000/2008, do Deputado Wander Borges,
declara como patrimônio histórico e cultural do Estado a renda turca
de bicos originária de Sabará.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição, com a
Emenda nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a declarar como patrimônio

histórico e cultural do Estado a renda turca de bicos originária de
Sabará.

Segundo o Decreto Federal nº 3.551, de 2000, e o Decreto Estadual
nº 42.505, de 2002, que tratam do registro de bens culturais, há uma
impropriedade na proposição original: o bem que deveria ser
registrado é o modo de fazer a renda e não o produto final alcançado,
que é uma conseqüência desse processo. É o mesmo caso dos
processos de tutela patrimonial do queijo do Serro ou da cachaça de
Minas Gerais, em que se registraram o processo de fabricação do
queijo e o processo tradicional de fabricação, em alambique, da
cachaça, e não o produto em si.

O patrimônio a ser registrado no projeto em análise é classificado
como de natureza imaterial ou intangível. O patrimônio imaterial é
transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação
com a natureza e de sua história, o que gera um sentimento de
identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana.

À época do descobrimento do Brasil, a renda turca era amplamente
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conhecida na Europa e os colonizadores introduziram o produto no
País, bem como as técnicas de feitura dos ornamentos,
confeccionados com o auxílio da agulha. Existe controvérsia quanto à
origem do nome “renda turca”: alguns acreditam que se deve ao fato
de a técnica ter sido desenvolvida no Oriente Médio; outros, se deve
ao fato de ter sido trazida ao Brasil por imigrantes árabes e não
apenas pelo colonizador português.

Quando foram necessários trabalhadores para a colonização, o
governo português determinou o encerramento da produção têxtil, que
era uma tarefa sobretudo masculina. Dessa forma, a atividade se
restringiu, forçosamente, aos lares e passou a ser executada pelas
mulheres.

Sabará é o primeiro povoamento de Minas Gerais e sua história
remonta à colonização do Brasil, assim como as tradições e os
“saberes” dos que aqui aportaram. A introdução da renda turca na vila
teria ocorrido do século XVIII e sua técnica de confecção disseminada
para as rendeiras locais. Em meados dos anos 1950, a Sra. Nair
Pinto, renomada artesã sabarense, inovou a técnica, criando a renda
turca de bicos, que passou a ser uma modalidade típica do Município.

A partir de 1983, o Museu do Ouro iniciou uma ação educativa e
cultural com o intuito de resgatar alguns dos valores tradicionais da
região. Preocupada com a possível extinção da técnica da renda turca
em Sabará, a Sra. Nair Pinto, à época com quase 90 anos de idade e
uma das últimas pessoas detentoras desse saber, ensinou a técnica a
novas rendeiras.

É inegável, pois, que a renda turca de bicos do Município de Sabará
é um bem cultural que merece ser reconhecido oficialmente. Essa
renda já está sendo divulgada em reportagens na imprensa nacional e
vem sendo adquirida pelos turistas que visitam Sabará, mas conferir à
renda turca de bicos o “status” de patrimônio cultural de Minas Gerais
propiciará de maneira mais efetiva o desenvolvimento do turismo na
região, acarretando a melhoria da economia e da vida da população.

O Decreto Federal nº 3.551, de 2000, e o Decreto Estadual nº
42.505, de 2002, que tratam do registro de bens culturais, assim como
a doutrina existente, consideram que “patrimônio cultural” engloba os
bens artísticos e históricos, ou seja, “patrimônio cultural” é o gênero,
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enquanto “patrimônio artístico” e “patrimônio histórico” são espécies.
Torna-se, portanto, desnecessário incluir na declaração a condição de
histórico ao bem que será tutelado.

Em seu brilhante parecer, a Comissão de Constituição e Justiça, por
meio da Emenda nº 1, adotou corretamente a expressão “patrimônio
cultural” e estabeleceu que o bem a ser tutelado é o processo de
feitura da renda turca de bicos e não a renda em si, corrigindo as
impropriedades da proposição original.

Somos, portanto, favoráveis à aprovação da proposição em
comento, com a emenda apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

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

2.000/2008, no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Wander

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIOS
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 570/2007, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça.(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
570/2007.)

Do Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 850 /2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.773/2008, da Comissão
de Participação Popular.

Dos Srs. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig,
Fábio Santos Dutra, Presidente do CBH Paraopeba, e Jueli Cardoso
Jordão, Presidente do CBH Paracatu, em atenção ao Ofício nº
2.792/2007/SGM, 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. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.693/2007, da
Comissão de Educação.

Do Sr. Frederico César Silva Melo, Subsecretário de Gestão,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.624/2007, da
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Comissão de Participação Popular.
Do Sr. Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de Obras Públicas

(4), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 1.633,
1.662 e 1.665/2007, da Comissão de Participação Popular, e
1.494/2007, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, informando que foi firmado contrato de repasse de recursos do
Orçamento Geral da União entre a CEF e a Emater e prestando
esclarecimentos sobre determinados pontos do referido contrato. (- 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. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Crea-MG ,
encaminhando exemplares da cartilha explicativa sobre Bonificação e
Despesas Indiretas no Orçamento. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Superintendente de Articulação
Institucional e Gestão de Vagas, da Subsecretaria de Administração
Prisional, prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.695
/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

CARTÃO
Da Sra. Valéria Simenov Thome, Chefe da Assessoria Parlamentar

do Ministério da Agricultura, encaminhando exemplar do “Plano
Agrícola 2007/2008 - Desenvolvimento e Inclusão Social Mais Uma
Vez Colhidos Juntos”. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Presidente.

Gostaria de noticiar à Casa que ontem apresentamos, na Comissão
de Turismo, requerimento oferecendo total apoio à Frente Parlamentar
em Defesa do Setor Têxtil, a qual será instalada na Câmara Federal
sob o comando do Deputado mineiro José Fernando, dando, acima de
tudo, o testemunho maior dos empresários para garantir a frente
parlamentar. Minas Gerais, sem dúvida alguma, tem feito sua parte.
Desde que assumimos a Assembléia Legislativa, temos contribuído
muito, assim como toda esta Casa, com as ações governamentais.
Ultimamente, graças às emendas de nossa autoria, as quais foram
aprovadas pelos pares desta Assembléia e sancionadas pelo
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Governador, tivemos a redução também da carga do setor têxtil,
cama, mesa e banho, que, com certeza, além de gerar emprego, dará
uma importante visão para todo o Estado de Minas Gerais, hoje
celeiro do setor têxtil do Brasil. O requerimento aprovado ontem é uma
moção de apoio à Frente Parlamentar em Defesa do Setor Têxtil.
Estamos estudando para criar em Minas Gerais, e não poderia ser
diferente, a frente parlamentar mineira, muito embora esse projeto já
tenha sido iniciativa do Deputado José Fernando, por meio da Câmara
Federal. Então quero registrar o nosso apoio, as nossas homenagens
ao Sr. Aguinaldo Diniz, Presidente da Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção - Abit -, que, por longos anos, esteve à
frente do setor têxtil mineiro e hoje, pelo conhecimento e
principalmente pela sua identidade como grande empresário voltado
ao setor têxtil, representa toda a Federação. Tenho certeza de que
esta Casa não faltará com as ações que se fizerem necessárias junto
às ações do governo. Minas já fez a sua parte. O Governador Aécio,
com sua inteligência, tem mobilizado a Secretaria de Fazenda, o Indi,
o BDMG, para proporcionar mecanismos especiais a essas indústrias.
Com essa Frente Parlamentar em Defesa do Setor Têxtil do Brasil,
vejo que oxigenaremos as indústrias, e Minas Gerais terá vez e voz
junto ao governo, para que as ações do setor têxtil sejam a alavanca
do desenvolvimento, geradoras e propulsoras do trabalho e da renda
de Minas Gerais. Obrigado.

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 2.133/2008
Autoriza o Estado de Minas Gerais a fazer reveter imóvel ao

Munícipio de Caiana
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a fazer reverter

ao Município de Caiana o imóvel constituído de um terreno rural
medindo 316,50m² (trezentos e dezesseis vírgula cinqüenta metros
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quadrados), situado na Rua Augusto da Silva Fabricante, no Município
de Caiana, conforme Matrícula nº 2.798, a folhas 2.348, do Livro 2 do
1º Cartório de Registro Geral de imóveis da Comarca de Carangola.

Art 2º - O imóvel descrito no art. 1º será destinado a uma unidade de
saúde pública.

Art 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2008.
Adalclever Lopes
Justificação: O imóvel foi doado ao Estado de Minas Gerais pelo

Município de Caiana em 1º/8/80 e até a presente data não foi por
aquele utilizado. O Município de Caiana pretende instalar uma
unidade de saúde pública, contando já com recursos públicos federais
alocados para a construção e equipamento do posto de saúde;
necessita, entretanto, do título de propriedade, para a assinatura do
convênio.

- 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 2.134/2008
Altera o art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de janeiro de 1991, que

dispõe sobre a Política  Estadual dos Direitos da  Criança  e do
Adolescente, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1º - O art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de outubro de 1991, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º - O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente é composto por 26 (vinte e seis) membros que
representarão, paritariamente, o poder público e a sociedade civil.
Passam a integrar a representação do poder público no Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente a Secretaria de
Estado de Esportes e da Juventude, a Secretaria de Estado de
Cultura e a Secretaria de Estado de Governo.” .

Sala das Reuniões, 6 de março de 2008.
Ademir Lucas
Justificação: Os arts. 227 da Constituição da República de 1988, 222
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da Constituição do Estado, 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei nº 8.069, de 13/7/90 - e arts. 1º, I, e 2º da Lei
Estadual nº 10.501, de 17/10/91, definem, com objetividade e clareza,
as áreas dos direitos da população infanto-juvenil referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.

São essas as áreas mínimas constitutivas do elenco dos Direitos da
Infância e da Juventude. Nesse elenco, se encontram o esporte, o
lazer e a cultura.

Por força da Lei Delegada nº 112/2007 (art. 18, VIII) e do art. 2º da
Lei Delegada nº 121/2007, o esporte, o lazer e o protagonismo juvenil
estão nas finalidades e competências da Secretaria de Esportes e da
Juventude, além de matéria anti-drogas, e da Fundação Caio Martins.

A matéria das atribuições da Secretaria de Esportes e da Juventude,
por si só, justifica a integração dessa Secretaria ao Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA.

Outra Secretaria, que por sua finalidade e competência (art. 2º da
Lei Delegada nº 116/2007) deve compor o CEDCA é a Secretaria da
Cultura.

A integração das Secretarias de Estado acima mencionadas tem
parâmetro na estrutura do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente - Conanda -, (art. 3º do Decreto Federal nº 5.089, de
20/5/2004), que define a composição do colegiado nacional com 28
membros, pela natureza de suas atribuições, trazendo para o
Conselho, juntamente com os demais órgãos governamentais de
políticas sociais básicas, maior legitimidade, em harmonia com os
princípios constitucionais do Estado brasileiro.

Com isso, cresce a participação dos órgãos públicos das áreas
específicas dos direitos das crianças e participação popular para
atender a paridade da lei federal sem gerar nenhum ônus para o
erário público.

- 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 2.135/2008
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Declara de utilidade pública Associação Comunitária Rural de Monte
Sião e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

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

Comunitária Rural de Monte Sião e Adjacências, com sede no
Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A Associação Comunitária Rural de Monte Sião, em

Montes Claros, está em funcionamento desde 15/12/88 e tem por
finalidade buscar recursos para a comunidade nos âmbitos municipal,
estadual e federal, canalizando-os para o combate à fome, aos efeitos
da natureza e da seca sobre o ser humano, à proteção da saúde da
família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, à
assistência médica e odontológica; buscando melhores condições de
vida para os cidadãos montes-clarenses.

A Associação, no desenvolvimento de suas atividades, não faz
discriminação de raça, cor, sexo nem religião.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.136/2008
Declara de utilidade pública a entidade AME - Associação

Mensagem de Esperança, com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade AME -

Associação Mensagem de Esperança, com sede no Município de
Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: A AME, fundada em 2/10/2005, é uma entidade de

caráter beneficente, social e educacional, voltada para todas as faixas
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etárias. Ela tem como finalidades principais: criar, manter e
desenvolver estabelecimentos de ensino secular e teológico, bem
como cursos profissionalizantes de caráter prático e técnico; fundar e
manter creches, institutos de reeducação e casas de recuperação
para dependentes químicos; fundar, auxiliar e apoiar sociedades
beneficentes e asilos; prestar assistência relativa à saúde,
alimentação, instrução, encaminhamento profissional e social de
detentos, favelados, viciados, imigrantes e migrantes, sem nenhuma
discriminação; promover encontros, congressos e simpósios,
divulgando-os através dos veículos de comunicação, visando o
aprimoramento de sua atuação; participar da assistência às vítimas de
calamidades públicas, colaborando com os órgãos governamentais e
comunitários.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.137/2008
Declara de utilidade pública a Associação Pescadores de Homens -

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

Pescadores de Homens - Apesho -, com sede no Município de Dores
de Campos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Pescadores de Homens, entidade sem

fins lucrativos do Município de Dores de Campos, tem como finalidade
promover a recuperação de dependentes químicos por meio da
medicina convencional, psicologia e promoção humana.

Assim, envida esforços para apoiar os que querem se livrar da
dependência, reintegrando-os no convívio da família e da
comunidade.

Contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação
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deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.138/2008
Assegura ao servidor público da administração direta e indireta, das

autarquias e fundações do Estado o direito de escolha da instituição
financeira onde serão depositados os seus vencimentos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado ao servidor público da administração direta

e indireta, das autarquias e fundações do Estado o direito de escolha
da instituição financeira onde serão depositados os seus vencimentos.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo ao
pagamento das pensões, das aposentadorias e dos serviços
contratados pela administração pública.

Art. 2º - O servidor poderá optar, a qualquer tempo, pela instituição
financeira que melhor lhe convier, mediante aviso ao órgão pagador
no prazo de trinta dias anteriores à data de depósito do pagamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A legislação sobre o pagamento dos salários dos

servidores públicos do Estado configura uma flagrante violação do
direito individual.

O propósito do projeto de lei que apresentamos é restituir ao
servidor o direito de escolher onde manterá sua conta corrente.

A atribuição ao Estado do direito de escolha da instituição financeira
em que o servidor receberá sua remuneração causa uma série de
distorções no mercado bancário. A mais importante delas é o aumento
descabido do poder de mercado dos bancos, que, protegidos pelo
mercado cativo que os servidores representam, sentem-se à vontade
para exorbitar nas tarifas e no “spread” praticado em seus
empréstimos. Para fortalecer ainda mais essa vantagem, os bancos
costumam adotar a artimanha de cobrar tarifas elevadas de
transferência interbancária, de forma a desestimular a migração de
seus clientes.
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Somadas, essas duas condições geram um mercado de crédito
oligopolista, que privilegia o banco, em detrimento do cliente. A
introdução de maior concorrência entre os bancos reduzirá as tarifas e
o “spread” bancário, atendendo a antiga e justa reivindicação da
população. É importante perceber que essa medida não afetará a
saúde dos bancos, que já têm apresentado lucros muito acima do
razoável, mesmo porque a concorrência nunca levou nenhum setor da
economia à bancarrota. Pelo contrário, a concorrência saudável só
contribui para fortalecer o sistema econômico.

Acreditando que a proposição contribuirá para se fazer justiça aos
servidores e ampliar a concorrência no setor bancário, estamos
confiantes de que a matéria contará com o valioso apoio dos senhores
Deputados membros desta casa de leis.

A apresentação desta proposição objetiva garantir o direito de
escolha do servidor quanto ao banco pelo qual pretende passar a
receber seus proventos.

Não é mais possível compelir o servidora a receber por esta ou
aquela instituição financeira, quando lutamos pela liberdade em seu
sentido amplo: dar ao servidor o direito de ser um cidadão pleno.

Deve-se ressaltar que, com o avanço tecnológico dos bancos, com
um simples comando é possível depositar, imediatamente, na conta e
no banco que porventura o servidor tiver escolhido, não havendo,
portanto, a necessidade de centralizar os depósitos numa só
instituição.

- 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 2.139/2008
Dispõe sobre a instituição de comissão de transição pelo candidato

eleito para o cargo de Governador do Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ao candidato eleito para o cargo de Governador do Estado é

facultado o direito de instituir comissão de transição que terá pleno
acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e
aos projetos do governo estadual.
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§ 1º - A comissão de transição será composta por dez membros
indicados pelo candidato eleito e terá um coordenador, a quem
competirá requisitar as informações dos órgãos e das entidades da
administração pública estadual.

§ 2º - A comissão de transição poderá ser indicada até dez dias
após divulgado oficialmente o resultado das eleições.

Art. 2º - A comissão de transição tem por objetivo inteirar-se do
funcionamento dos órgãos e das entidades da administração pública
estadual e preparar os atos de iniciativa do novo Governador, a serem
editados imediatamente após a posse.

Art. 3º - Os titulares dos órgãos e das entidades da administração
pública estadual ficam obrigados a fornecer as informações solicitadas
pela comissão de transição, bem como a prestar-lhe os apoios técnico
e administrativo necessários.

Art. 4º - Os membros da comissão de transição não serão
remunerados.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo desta proposição é proporcionar ao

candidato eleito para o cargo de Governador do Estado maior acesso
às informações necessárias à implementação do seu programa de
governo, mediante requisição de documentos acerca da situação
financeira, orçamentária, contábil, organizacional, operacional e
patrimonial do Estado, nos moldes já implantados em nível federal
através da Lei nº 10.609, de 20/12/ 2002.

A possibilidade de constituição de comissão de transição reflete a
busca da superação de eventuais dificuldades oriundas do processo
eleitoral, em prol da democracia.

- 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 1.971/2008, do Deputado Roberto Carvalho, em que solicita seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao músico
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Ronaldo Bastos. (- À Comissão de Cultura.)
Nº 1.972/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado apelo ao Governo do Estado com vistas à convocação da I
Conferência Estadual de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e
Transexuais. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 1.973/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio Cultura de Sete Lagoas
pelas comemorações dos seus 60 anos de fundação. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 1.974/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que sejam oferecidos aos alunos da rede pública estadual serviços
públicos como confecção de carteira de identidade e de trabalho,
entre outros.

Nº 1.975/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social
com vistas a que as oficinas de empreendedorismo e de educação
para a cidadania sejam consideradas prioridades na Ação 1051 -
Realização das Atividades Complementares -, constante do Programa
Estruturador Poupança Jovem.

Nº 1.976/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas à
recuperação e adaptação das antigas escolas polivalentes, para que
possam sediar os cursos técnicos a que se refere o Programa
Estruturador Ensino Médio Profissionalizante. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 1.977/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que, juntamente com os demais órgãos da administração pública,
sejam firmadas parcerias com a iniciativa privada, com o objetivo de
absorver alunos oriundos do ensino médio profissionalizante. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 1.978/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social
com vistas à instalação de equipamentos esportivos e de lazer em
espaços públicos.
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Nº 1.979/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social
com vistas à promoção do tênis de mesa nas escolas e nas praças
públicas.

Nº 1.980/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Esporte com vistas a
que as ações do Programa Estruturador Minas Olímpica sejam
oferecidas com responsabilidade, qualidade e competência
profissional e que se conscientizem os participantes sobre o fato de
que as atividades visam à melhor qualidade de vida e à longevidade.

Nº 1.981/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Esporte com vistas a
que, no Programa Estruturador Minas Olímpica, sejam oferecidos
equipamentos para as federações, a fim de desenvolver o esporte de
formação e de competição.

Nº 1.982/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que colabore na realização do 4º Congresso da Associação
Metropolitana dos Estudantes - Ames-BH. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)

Nº 1.983/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que
seja garantido à gestante ter o parto realizado pelo mesmo médico
que a acompanhou no pré-natal.

Nº 1.984/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde de Ouro Preto
com vistas à expansão e estruturação do serviço de atenção básica à
saúde, de acordo com a estratégia do Programa de Saúde da Família.

Nº 1.985/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde de Araçuaí com
vistas à implantação de um posto de saúde na Comunidade do
Barreiro. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.986/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Subsecretário de Assistência Social
com vistas à implantação de centro-dia no Município de Frutal, para o
acolhimento do idoso. (- À Comissão do Trabalho.)
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Nº 1.987/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde de Belo
Horizonte com vistas à ampliação da rede básica de saúde na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº 1.988/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde de Belo
Horizonte com vistas à implantação de maternidade no Bairro
Barreiro.

Nº 1.989/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à
implantação de centro de ortopedia e fisioterapia no Hospital Júlia
Kubitschek.

Nº 1.990/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à
implantação de casas de apoio nos Municípios que são pólos de
macrorregião ou de microrregião e que recebem grande número de
pacientes encaminhados pelos Municípios vizinhos, para pernoite dos
usuários do SUS.

Nº 1.991/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde de Frutal com
vistas à realização de estudos sobre a necessidade da implantação de
mais uma UTI no Município e, caso a necessidade se confirme, seja a
demanda encaminhada à Comissão Intergestores Bipartite, da
Secretaria de Estado de Saúde, para avaliação e deliberação. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.992/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a
que clubes, ligas e federações esportivas sejam beneficiários do apoio
previsto pela Ação nº 4270 do PPAG. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.993/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo aos Secretários de Estado de Saúde e
Municipal de Saúde de Belo Horizonte com vistas à fiscalização mais
constante do Serviço de Vigilância Sanitária nos frigoríficos da Capital.
(- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.994/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento
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Econômico com vistas à dinamização do trabalho desenvolvido pela
Central ExportaMinas por meio das estratégias que enumera. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 1.995/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas à
implantação de agência fazendária nas dependências do Aeroporto
Regional da Zona da Mata. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 1.996/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia
com vistas à aprovação de projetos de prototipagem e à pré-
incubação de tecnologias no âmbito do Programa de Incentivo à
Inovação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.997/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Diretor-Geral do IEF com vistas à
maior participação dos Municípios na Ação nº 4060 - Fortalecimento
da Gestão das Unidades de Conservação, do Programa nº 109 -
Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação.

Nº 1.998/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas à criação de novas unidades do Centro Mineiro de Referência
de Resíduos. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.999/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento
Regional com vistas à coleta de sobras de material de construção e ao
processamento de restos de demolição, com o fim de utilizar o
material obtido no Programa Lares Geraes. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.000/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Ouvidor-Geral do Estado e ao
Secretário de Meio Ambiente com vistas à criação de ouvidorias
ambientais especializadas em cada uma das agendas ambientais do
Estado.

Nº 2.001/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas à apuração das denúncias de crimes ambientais.

Nº 2.002/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
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solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas à destinação de recursos para a realização de projetos de
preservação e conservação do meio ambiente e a aquisição de
veículos para as secretarias municipais do meio ambiente.

Nº 2.003/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com
vistas ao estímulo à utilização de sistemas agroflorestais na
implantação de corredores ecológicos. (- Distribuídos à Comissão de
Meio Ambiente.)

Nº 2.004/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à
implantação de centro de referência de atenção à saúde do idoso -
Centro Mais Vida - na Macorregião Triângulo do Sul. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.005/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que oriente os professores da rede pública a motivar os alunos a
participar das aulas de educação física. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.006/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas à reforma e recuperação da ponte sobre o
Ribeirão da Ilha, localizada na MG-202, no trecho entre o Distrito de
Sagarana, Município de Arinos, e Uruana de Minas.

Nº 2.007/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que
autorize a empresa de transporte Gontijo a fazer o percurso
compreendido entre a sede do Distrito de Contria até o trevo, na
Rodovia MG - 496, em suas linhas regulares Belo Horizonte -
Pirapora, bem como a estipular um ponto de embarque e
desembarque de passageiros no Distrito mencionado.

Da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizado evento
em comemoração ao centenário de morte de Machado de Assis e de
nascimento de Guimarães Rosa e de Lúcia Casasanta. (- À Mesa da
Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
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de Saúde, de Segurança Pública, de Turismo, de Cultura, de Assuntos
Municipais e do Trabalho.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa, público nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, funcionários da Casa, um fato com o qual fiquei muito
preocupado me traz hoje a esta Tribuna e é de grande interesse dos
servidores públicos designados, principalmente os da área
educacional. E, mais uma vez, tenho a honra de defender os
interesses deles nesta Casa.

A Lei Complementar nº 100, promulgada em 5/11/2007, teria como
fator fundamental a efetivação dos servidores designados da
educação, principalmente os da área de serviços gerais, para efeito de
aposentadoria, que estivessem afastados por motivo de doença. No
final do ano passado, em audiência com o Vice-Governador, Antônio
Augusto Junho Anastasia, e mais outros colegas Deputados aqui
presentes, ficou evidente que ele defendia esse posicionamento.

Estive recentemente na Seplag e verifiquei que determinavam a
efetivação dos servidores que estavam afastados por motivo de
doença, na data da publicação da citada lei, beneficiando apenas
aqueles que possuem contrato vigorando no ano de 2007. Ou seja,
todos os servidores designados e também doentes, que realmente
necessitavam da efetivação para efeito de aposentadoria - sentimento
esse do Governador Aécio Neves, do Vice-Governador Anastasia e de
todos nós - e que estavam afastados antes de dezembro de 2006,
tiveram seus contratos considerados vencidos e não foram
beneficiados com a referida efetivação.

Ora, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, em consulta à Seplag,
fomos informados de que os contratos têm prazos inicial e final, sendo
considerados o início e o fim do ano letivo, e, após o vencimento
deles, o servidor que foi afastado por doença fica em benefício da Lei
Complementar nº 64, sem vínculo empregatício. Sabemos que todo
servidor afastado para tratamento de doença não pode ser demitido
nem discriminado de alguma maneira, e automaticamente, pelo meu
entendimento, os seus contratos deveriam ser prorrogados, e não
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finalizados.
Também estive ontem, a fim de discutir o citado assunto com o

Conselheiro do Tribunal de Contas Antônio Carlos Andrada, ex-
Deputado desta Casa, ocasião em que ele assumiu o mesmo
entendimento, o de que os servidores contratados, por motivo de
doença, não poderiam perder os seus contratos vencidos, mas sim
estes deveriam ser prorrogados automaticamente por questão de
bom-senso e de humanidade, pois é o momento em que eles mais
precisam da ajuda do seu empregador - no caso, o Estado.

Outro fato preocupante diz respeito às dificuldades atualmente
vividas pelos pais de crianças portadoras de necessidades especiais,
as quais também são estudantes, e ainda pelos professores e pelas
pessoas diretamente envolvidas com o cotidiano dessas crianças. Há
um tempo, tenho recebido reclamações de pais e de representantes
de associações ligadas ao setor educacional. Eles questionam a
atitude do governo, que faz propaganda da inclusão dos alunos
portadores de necessidades especiais em escolas públicas - as
chamadas normais, e a chamada inclusão -, porém a informação
recebida de pais, Diretoras e professoras é que, na realidade, está
ocorrendo exclusão social desses alunos.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Queria parabenizar V.
Exa. pela riqueza do seu pronunciamento. Sem dúvida, é importante
fazermos uma reflexão dessa matéria. V. Exa., assim como eu, desde
o primeiro mandato, tem lutado muito em favor dos designados -
quantas e quantas reuniões aqui fizemos, particularmente neste
Plenário, e até nomeamos uma comissão especial para decidir o
destino deles. Quis a sabedoria do Governador, e também o
reconhecimento a todos, encaminhar projeto de lei, que se
transformou na Lei Complementar nº 100, abrigando, com certeza,
quase 92 mil designados, particularmente na área da educação.

Uma das maiores ações que o Governador poderia fazer na
valorização do servidor foi, sem dúvida alguma, e com apoio unânime
desta Casa, a sanção do projeto, que hoje tem dado a garantia de
todos os direitos àqueles que, ao longo do tempo, têm prestado
serviços relevantes em todas as escolas, particularmente. Também os
servidores que trabalham nas Apaes tiveram seus direitos garantidos
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igualmente.
Quanto à reflexão que V. Exa. faz em relação ao lapso temporal,

também estamos preocupados. Esperamos, com certeza, uma
sensibilidade muito grande por parte da Seplag, da Secretaria de
Educação. Isso tem sido tratado separadamente, caso a caso, porque
não podemos penalizar o servidor, que, justamente nesse período,
não teve o efetivo exercício de função do magistério dentro da sala de
aula. Um servidor com 15 ou 18 anos de trabalho, justamente no lapso
temporal exigido pela lei, não poderá ser penalizado. Essa indagação
que V. Exa. está apresentando, como o próprio parecer do
Conselheiro Antônio Carlos Andrada, é também a nossa preocupação.
Temos de buscar mecanismos para que aqueles que não foram
beneficiados pelo lapso temporal da Lei Complementar nº 100 tenham
também garantidos os mesmos direitos que os outros têm.

Fico feliz em saber como V. Exa. se tem portado e procurado essas
gestões. Temos feito reuniões com as Superintendências, com a
Seplag, discutindo para que aquele servidor que não tenha sido
agasalhado por essa lei possa sê-lo por outra, ou por uma resolução
ou uma decisão normativa da própria Secretaria.

Felicito V. Exa. pelo pronunciamento.
O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte, nobre colega

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Continuando o segundo assunto,
nobre colega, é importante lembrar que o nosso Vice-Governador,
sensível à questão, antes mesmo de a lei ser votada aqui e
promulgada, já havia autorizado, assim como a Seplag, a
aposentadoria de 500 a 600 servidores que se encontravam nessa
situação por questões de saúde. Agora está havendo essa
interpretação por parte da Seplag. Acha que o servidor, por não ter
renovado um contrato depois de um período de afastamento por
licença, ao final do ano de 2006 perdeu o direito de continuar
contratado. Temos que olhar essa questão com muito cuidado. Essas
pessoas não podem perder esse direito concedido graças à
sensibilidade do nosso Governador Aécio Neves.

Ainda dentro do segundo assunto, trago a este Plenário a questão
da inclusão dos alunos especiais nas escolas normais. Na prática isso
não está ocorrendo, pois as crianças são aceitas nas escolas, mas
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nessas escolas não existe nenhum profissional treinado para ensinar-
lhes, eles não estão sabendo nem como proceder para receber as
crianças portadoras de necessidades especiais.

Após ser procurado por Joana d'Arc Gontijo, Presidente da
Associação dos Professores Públicos do Estado de Minas Gerais -
APPMG - e por Mário de Assis, Presidente da Federação das
Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais -
Fapaemg -, e ainda após reunião com representantes da Apae de
Curvelo e de outras cidades, apresentei requerimento nesta Casa
Legislativa no dia 28/2/2008 solicitando a realização urgente de uma
audiência pública para discutir a questão.

As Apaes não podem continuar sofrendo privações no exercício de
suas atividades, pois escolas como o Instituto São Rafael, Pestalozzi
e outras estão tendo corte de verbas como modo de forçar uma fusão
delas com as de ensino regular.

Temos conhecimento de que a sociedade diretamente envolvida
com a questão ainda não foi chamada para uma discussão séria sobre
o tema e ainda percebemos que esse projeto vem sendo imposto aos
pais, alunos, professores, Diretores e à sociedade em geral. Parte da
carga social fica por conta dos professores, pois têm que suportar
toda essa responsabilidade para garantir a ordem nos
estabelecimentos de ensino. Os alunos portadores de necessidades
especiais, como o próprio nome diz, são especiais e, como tais,
necessitam de um tratamento diferenciado, segundo todas as
informações que chegaram ao meu gabinete. Sem nenhum recurso ou
amparo, os referidos professores acabam comprometendo a saúde
deles e também a dos alunos.

A intenção do governo é nobre, pois a educação é direito de todos e
dever do Estado, mas seria mais nobre ainda se as escolas pudessem
contar com profissionais especialmente treinados para receberem
estudantes tão especiais. Caso contrário, o processo educacional
estará comprometido e nosso alto índice como exemplo nacional de
educação perderá muitos pontos e poderá cair na sua nivelação.

Por essa razão solicitei a citada audiência pública para debater e
buscar soluções imediatas.

Outro caso que ainda relatarei, que é alarmante, é a precária
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situação observada na BR-040, pela qual trafego quase todo final de
semana. Aquela BR continua praticamente intransitável em alguns
trechos. Possui pontos críticos para os motoristas, com incontáveis
buracos, ou melhor, verdadeiras crateras.

Para se ter uma idéia, do trevão de Curvelo, mais precisamente do
trevo de Pompéu até o trevo de Felixlândia, os motoristas estão
correndo sério risco de morte, considerando-se o estado gravíssimo
desse trecho da BR-040. É realmente uma calamidade. Precisamos,
pois, que o governo federal, por meio do DNIT, faça a mais rápida
recuperação desse trecho.

Finalmente, quero abordar um assunto alarmante, que é a suspeita
de termos o primeiro caso do ano de morte por dengue hemorrágica
em nosso Estado, no Município de Pedra Azul, no Vale do
Jequitinhonha. Segundo informações veiculadas na imprensa, existem
suspeitas de que cerca de 600 pessoas estejam infectadas no
Município. Portanto, faço um apelo público às autoridades da saúde,
especialmente ao nobre Secretário e colega Deputado Marcus
Pestana, que vem realizando um excelente trabalho à frente da
administração da Secretaria de Saúde em nosso Estado, para que
tome medidas urgentes para combater a dengue em todo o Estado,
mas principalmente naquela região, pois a situação está preocupante.

Essas eram as considerações e reflexões, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que gostaria de fazer na tarde de hoje. Muito
obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos. Registro,
inicialmente, a presença, nas galerias da Assembléia, dos Agentes
Penitenciários que estão lutando por seus direitos. Contem com o
nosso apoio. Trata-se de um direito justo. A organização de vocês, por
meio de um sindicato, é muito importante. É uma luta difícil, mas muito
justa. Contem, pois, com o nosso apoio.

Parabenizo, de forma muito especial, todos os Deputados que
compareceram ontem à audiência pública da Aneel, realizada no
Cefet, para discutir a revisão tarifária, que acontece de cinco em cinco
anos. Na última revisão, a conta de luz aumentou 31,54%.

Foi muito importante a participação dos Deputados. Destaco a



381

presença dos Deputados Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Zé
Maia, Wander Borges, que deram contribuições importantes, levando,
aliás, um documento, em nome de 67 Deputados desta Casa,
reconhecendo que o valor da tarifa é alto e solicitando, portanto, uma
redução. Acho que foi fundamental a presença do Poder Legislativo
de Minas Gerais solicitando a redução da tarifa de energia. Então,
parabenizo a todos. Muitos até fizeram intervenções.

De forma muito especial, agradeço aos Deputados Carlin Moura,
Padre João, Elisa Costa, enfim, os Deputados do Bloco PT-PCdoB,
que vêm acompanhando, já há algum tempo, essa questão e
defendendo uma redução significativa na tarifa de energia em Minas
Gerais.

Fico muito feliz, pois, além de agradecer o apoio de todos os
parlamentares, faço um reconhecimento quanto à nota publicada pela
Cemig. Ela, realmente, reconhece, por meio desta nota, que a tarifa
de energia em Minas Gerais é cara e precisa baixar. O mais
importante é que a Cemig reconhece que o índice de 9,72%
apresentado pela Aneel é pouco, sinalizando que é possível ter uma
queda de até 15% no valor da tarifa de energia elétrica.

É o que sempre defendemos aqui. Fizemos vários estudos e
levantamentos de dados com o sindicato e entidades no nosso
mandato. Chegamos à conclusão de que é perfeitamente possível
uma redução acima de 15%. Houve, aliás, contribuição de vários
setores, como a Abraço.

Fico feliz com isso, e quero ler parte da nota feita pela Cemig,
veiculada pelos meios de comunicação. (- Lê:)

“O que você deve saber sobre a revisão da tarifa da Cemig
Distribuição. As contas de energia elétrica são reajustadas
anualmente, em datas diferentes para cada concessionária, pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, órgão federal que
regula o setor e define o valor do serviço a ser cobrado do
consumidor. A cada cinco anos, ocorre a chamada revisão tarifária,
quando a Aneel verifica se a tarifa da concessionária está dentro dos
parâmetros definidos pelo órgão regulador. A última revisão tarifária
da Cemig Distribuição ocorreu há cinco anos, quando a Aneel definiu
um reajuste de 31,52% para as contas de luz da Cemig. Neste
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momento, a Cemig Distribuição passa por uma nova revisão tarifária,
e a Aneel já sinalizou para a diminuição das contas da Cemig em
9,72%, em média. Na verdade, a Aneel segue uma tendência iniciada
em 2007, quando definiu índices negativos de redução”.

Constam aqui índices de várias companhias: Elektro, - 20,65%;
Eletropaulo, -12,66%; outra companhia de São Paulo, -13,06%; a
companhia do Espírito Santo, -12,45%; entre outras.

“Na maioria desses casos, o índice de redução das tarifas para o
consumidor residencial foi ainda maior. Ou seja, seguindo a mesma
tendência, a tarifa para o consumidor residencial da Cemig poderá
sofrer uma redução em torno de 15%”.

Ficamos realmente muito felizes. Esse é o início de uma batalha que
renderá muitos frutos. Houve até o reconhecimento disso pela própria
Cemig e por todos os parlamentares desta Casa. Todavia, ainda
temos muito que avançar, pois a tarifa é muito cara. O ICMS
residencial chega a 42%. Alguns encargos, até mesmo de lei federal,
devem ser discutidos. Há alguns subsídios para outros Estados, sobre
os quais também precisamos refletir. Tudo isso é legítimo.

Há ainda o problema da taxa de iluminação pública, que é o imposto
municipal. Precisamos colocar o dedo nessa ferida. Há vários
processos na Justiça porque se cobra iluminação por 12 horas e, às
vezes, as luzes não ficam acesas por mais de 9 horas e 30 minutos.
Cobram esse excedente, o que seria ilegal.

Concedo aparte ao Deputado Padre João, que abrilhantou nosso
encontro de ontem, quando nos deu excelentes contribuições. Ele fez
uso da palavra na audiência pública. Sua participação foi fundamental,
e a Aneel sentiu a pressão dos consumidores, que já não agüentam
tarifas tão elevadas.

O Deputado Padre João (em aparte) - Nobre companheiro Deputado
Weliton Prado, quero parabenizar V. Exa., assim como o Deputado
Federal Elismar Prado, pela mobilização. Embora já tenham sido
realizadas várias audiências públicas da Aneel, creio que essa foi a
primeira, de fato, que representou grande mobilização e contou com
significativa presença. Centenas de pessoas, até mesmo do interior,
deixaram de participar porque o espaço disponível para a audiência
não comportava mais pessoas.
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Assim, quero registrar e reconhecer o trabalho de V. Exa., que é
incansável, em prol de uma questão muito justa. Parabenizo-o, mais
uma vez, e que minha saudação se estenda ao Deputado Federal
Elismar Prado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Deputado Padre João.
Realmente, foi a maior audiência, acredito, realizada no País. Foi
grande o número de pessoas, e a qualidade das intervenções foi
impressionante. Havia pessoas de toda Minas Gerais. Foram
realizadas mais de 120 inscrições pelo direito de falar, pelo direito de
se expressar. A audiência foi realmente significativa.

Com certeza, colheremos muitos frutos. A Aneel analisará todas as
propostas e sugestões apresentadas, devendo já sinalizar qual a nova
tarifa a vigorar a partir de 8 de abril.

Quero fazer deferência ao companheiro Deputado Padre João e aos
demais parlamentares que lá estiveram, como Carlin Moura e Elisa
Costa, assim como aos Deputados que tiveram a coragem de
enfrentar o debate, como os Deputados Domingos Sávio, Zé Maia e
Wander Borges. O Deputado Antônio Júlio também esteve presente.

Ontem, em nome de D. Luciano, cumprimentei todas as pessoas.
Com certeza, ele, que faleceu em agosto de 2006, foi o maior
defensor dessa causa, pois iniciou uma campanha por todo o Estado
de Minas Gerais a fim de que a tarifa de energia elétrica, cujo preço é
exorbitante, fosse revista. Quem mais sofre com isso são as famílias
mineiras pobres. Em certa ocasião, D. Luciano concedeu uma
entrevista ao “Jornal do Sindieletro”, que foi lida aqui por mim em
outras oportunidades. Para fazer justiça a D. Luciano, que lutou,
batalhou por essa causa, farei novamente a leitura da entrevista. (-
Lê:)

“Jornal do Sindieletro - O que o senhor tem ouvido da comunidade
sobre as tarifas de energia elétrica?

D. Luciano - Temos encontrado muito sofrimento. As contas são
muito elevadas, e não se trata mais de ter água quente para o banho,
mas de poder acender algumas luzes para enfrentar a noite: os
idosos, para tomar um remédio, e as mães, para 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 desequilíbrio do
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orçamento doméstico. Muitas pessoas pedem orientação técnica para
reduzir o consumo sem perder o direito à energia, e também não são
atendidas.

Jornal do Sindieletro - Além dos artigos e entrevistas, o senhor tem
usado outros instrumentos em defesa da redução da tarifa?

D. Luciano - Há quatro meses, levei ao Presidente da Cemig, em
Belo Horizonte, uma caixa com essas contas que as pessoas me
trazem, mostrando os valores anteriores e os atuais. Também propus
que a empresa garantisse aos pobres com consumo de até 100MW
por mês a gratuidade da energia, como já é feito em Curitiba, no
Paraná, e fiquei na expectativa. O gás faz falta em uma casa, mas
para a energia não tem alternativa. Infelizmente, não há resposta à
população, e me pergunto quem vai falar por ela, já que os pobres não
vão até a direção da Cemig. Aí gostaria de falar diretamente com o Sr.
Governador, pedindo para rever a tarifa de energia para essas
pessoas, que deve ser ou subsidiada ou beneficiada pela revisão
desses custos.

Jornal do Sindieletro - O que gera essa distorção nas tarifas
praticadas em Minas Gerais?

D. Luciano - Há um desequilíbrio entre os preços para uma
residência e uma empresa. Em Minas, na área industrial, a cobrança
de ICMS é de 18% do valor da conta, enquanto na residencial é de
30%. Em outras empresas, como a Light, o cálculo é feito ao contrário,
favorecendo o consumidor residencial. Com essa diferença, é o
pequeno consumidor que subsidia o grande. Outro problema é que o
lucro extra, uma soma considerável, deveria ser reinvestido no
atendimento à população, mas é repassado aos investidores, que têm
retorno maior do que se esperava, sendo que muitos deles são
representantes de empresas que não são brasileiras. O parcelamento
da conta para que a família continue com a concessão da luz também
é dramático e, em função dos juros, pode-se tornar uma extorsão.

Jornal do Sindieletro - A energia elétrica é uma questão de
cidadania?

D. Luciano - Energia elétrica é uma questão básica para a vida das
pessoas. Sabemos que, à noite, é preciso acender uma lâmpada
dentro de casa, ligar um eletrodoméstico, lembrando a importância da
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televisão para a comunicação. Não podemos limitar o uso da energia
ao ponto de a população de baixa renda passar por esses sacrifícios.
O povo mais simples precisa contar com a inteligência e com a
competência dos trabalhadores organizados da Cemig, ampliando
esse movimento”.

Antes de conceder aparte ao Deputado Domingos Sávio, manifesto
minha alegria, minha felicidade ao ver que a mobilização, a luta de D.
Luciano, dará frutos agora. Certamente a Aneel concederá a redução
de 15%, já que a luta é de todos.

Deputado Domingos Sávio, elogiei os parlamentares que estiveram
presentes, em nome dos quais V. Exa. apresentou um documento. Ou
seja, um documento assinado por 67 Deputados desta Casa solicitava
à Aneel uma redução na tarifa de energia. Agora, a Cemig, por meio
de uma nota, faz esse reconhecimento.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço-lhe. Essa
matéria, que tem a inspiração de figuras como D. Luciano, que
reverenciamos, interessa a todos nós.

Eu, como cristão - e aqui digo de forma muito clara: como católico -,
tive o privilégio e a felicidade de o ter não apenas conhecido, mas
convivido com ele em alguns momentos de orientação espiritual, ele
que foi para todos nós, e sempre o será, uma referência espiritual. É
sempre bom que a gente tenha em mente figuras como ele. Mas é
sempre bom que a gente também não permita nenhuma
contaminação nas disputas naturais e necessárias da democracia com
a vida desses grandes exemplos, que, eu diria, estão muito acima de
todos nós, dos nossos partidos e das nossas lutas democráticas, que
são muito saudáveis; eles são como estrelas, estrelas que não são de
nenhum partido, são da constelação espiritual da nossa humanidade.

Ainda na linha do debate sobre a conta de energia, vivemos um
momento, que já vem de quase uma década, de fortalecimento da
nossa economia. Esse momento possibilita o que vem ocorrendo em
vários Estados da Federação. Em praticamente todos os Estados,
onde a Aneel se reuniu no ano passado e neste ano, ela aponta a
redução da energia elétrica para todos os usuários, para os
consumidores residencial, rural, industrial e comercial.

Como V. Exa. lembrou, tive oportunidade de entregar em mãos um
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pedido assinado por mim, como Líder da Maioria, e pelos demais
Deputados na mesma linha que a Oposição. Aí, digo que é uma
unanimidade. Nesse documento, pedimos uma redução de, no
mínimo, 15% para o consumidor residencial e para o rural, a qual
também alcance a indústria e o comércio, porque ali se gera o
emprego.

Acho que agora estamos encontrando o tom adequado e apropriado.
Todos queremos a redução. Queremos que a Cemig, que é nossa,
dos mineiros, melhore em tudo o que puder melhorar. Naturalmente
que queremos saber valorizá-la. Não podemos transformar a nossa
luta para reduzir a tarifa de energia elétrica e em luta contra a Cemig.
Neste caso, estaríamos fazendo fogo amigo ou atirando contra o
patrimônio dos mineiros.

Agora entendo - e cumprimento V. Exa - porque estamos em linha
não apenas de debate, mas propositiva. Vamos trabalhar juntos, como
estamos trabalhando, e conseguir a redução do custo da energia
elétrica. Mérito de todos os mineiros, da população que vem lutando
por isso. E mérito de V. Exa. e dos demais Deputados. Estamos
compreendendo agora que há muitas bandeiras que podemos
levantar juntos. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Quero agradecer e dizer que realmente
essa luta é de todos. A energia elétrica é um bem essencial, que deve
ficar acima de qualquer disputa política ou partidária.

Enfim, gostaria de parabenizar todas as pessoas que, de uma forma
ou de outra, contribuíram para esse processo. Poderia começar pela
memória de D. Luciano e de todos os Deputados da Casa. O
Deputado Domingos Sávio, como Líder, também apresentou um
documento com a assinatura de 67 Deputados. Agradecemos a todas
as entidades, ao movimento estudantil e a vários setores da Igreja, a
todas as pessoas que contribuíram recolhendo abaixo-assinados.

Agora é importante o acompanhamento junto à Aneel, porque a
decisão se dará até o dia 8 de abril. Muito obrigado.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, quero também fazer coro com o Deputado Weliton Prado
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e parabenizar todos aqueles que estão envolvidos nessa importante
luta cidadã. Lembro que a Assembléia Legislativa perdeu uma
oportunidade, no ano passado, quando discutia a questão tributária,
de promover uma redução do ICMs sobre a energia em Minas Gerais,
que é altíssimo. Então, além da revisão importante da tarifa pela
Aneel, seria importante discutir também os altos impostos cobrados
sobre a energia que estão sob a governabilidade desta Casa.

Sr. Presidente, uma vez que não teremos reunião ordinária no dia 8
de março, quero aproveitar o espaço desta tribuna para homenagear e
transmitir um abraço muito afetuoso e de reconhecimento da luta das
mulheres brasileiras, mineiras, que no dia 8 de março comemoram o
seu dia.

Faço uma homenagem particular às Deputadas desta Casa -
infelizmente, em um número ainda não tão grande como desejamos,
mas, pela qualidade, já se destacam não apenas aqui, como também
na política mineira. Elas foram protagonistas de uma reunião especial
das mais concorridas realizadas aqui, nesta Casa. Não poderíamos
deixar de registrar a luta da mulher, tendo em vista o espaço que
ocupa hoje na sociedade - e precisa avançar em outros, como na
representação e na participação políticas. Essa não é nenhuma
concessão, é uma conquista que enfrentou preconceitos e
discriminações, falta de espaço profissional, enfim, a compatibilização
do exercício profissional com as funções familiares e existenciais.
Sabemos quanto isso é e continuará sendo importante não só para as
mulheres, mas também para o convívio social.

Queria também lembrar que amanhã não teremos reunião ordinária,
mas o jornal “Estado de Minas” comemora seus 80 anos exatamente
no dia 7 de março e, independentemente de qualquer questão de
natureza política, temos de reconhecer que sua penetração, sua
presença em nosso Estado, particularmente, é uma das mais fortes e
marcantes. Sem dúvida, ao longo dos anos, esse veículo de
comunicação ajudou a formar um cenário de informação para o
conjunto dos mineiros e das mineiras. Sendo assim, gostaria aqui de
transmitir não apenas à direção do jornal, mas particularmente aos
seus trabalhadores em todos os níveis o reconhecimento desse
esforço profissional. Ao longo dos anos, tenho a felicidade de construir
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várias amizades nesse jornal, que hoje, por iniciativa do Deputado
Délio Malheiros, receberá uma homenagem por meio de reunião
especial.

Sr. Presidente, gostaria de retomar uma discussão que iniciei na
semana passada, por ocasião do encontro institucional das equipes
do Ministério de Desenvolvimento Social e da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, do governo estadual, que causou
posteriormente repercussão no encontro do Ministro Patrus Ananias
com o Governador Aécio Neves. Há muito tempo, desta tribuna, temos
cobrado maior presença do governo estadual nas chamadas políticas
públicas sociais.

Logo que assumiu, o governo Lula posicionou a questão social no
centro das suas prioridades, por meio de inúmeros programas: o
Pronaf; a unificação dos programas de transferência de renda como o
Bolsa-Família; o ProUni, que possibilita ao jovem pobre chegar à
universidade; a expansão das vagas nas universidades federais, até
em regiões muito esquecidas de nosso Estado, como a própria região
do Vale do Jequitinhonha, com investimentos nas áreas da saúde, do
microcrédito, da economia solidária.

Enfim, o governo Lula instituiu sistemas de segurança alimentar,
como o programa Fome Zero e a implantação do Sistema Único da
Assistência Social - Suas.

O Brasil vem conquistando taxas importantes, no âmbito social, de
redução das desigualdades e também da miséria. Neste momento,
por meio de uma integração institucional, existe a oportunidade de
avançarmos em Minas Gerais. Foi esse exatamente o sentido do
encontro do Ministro Patrus Ananais com o Governador Aécio Neves,
o qual foi muito desejado, explorado e construído para intensificar as
políticas públicas sociais em Minas Gerais, a partir de uma atuação
mais integrada entre as esferas federal e estadual.

Como Presidente da Comissão de Participação Popular e
coordenador da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, tive
a distinção e a responsabilidade de participar de alguns encontros,
rumo à construção da chamada Agenda Social para Minas Gerais.
Algumas questões muito objetivas já foram conquistadas, e eu
gostaria de relatá-las para o conjunto dos Deputados e das
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Deputadas, que também participaram indiretamente dessas
conquistas, quando aprovaram as emendas populares ao PPAG.
Muitas dessas emendas populares foram dirigidas para a área social.

Dessa forma, gostaria de anunciar para o Estado de Minas Gerais
que, na semana passada, o Ministro Patrus e o Governador Aécio
Neves acertaram uma meta de universalização dos Centros de
Referência de Assistência Social, em Minas Gerais. Isso significa que,
até o final dos mandatos do governo Lula e do governo Aécio, todo
Município mineiro que estiver habilitado, ou seja, que estiver
cumprindo as condições estabelecidas junto ao Suas, terá implantado
um Centro de Referência da Assistência Social. Esses Centros de
Referência, chamados Cras, acompanham as famílias do Bolsa-
Família; desenvolvem trabalhos de orientação sociofamiliar;
desenvolvem iniciativas de apoio à juventude, às crianças e aos
adolescentes em situação de riscos pessoal e social; promovem
iniciativas de geração de renda e qualificação, ou seja, é um
verdadeiro espaço de construção da cidadania.

Para se ter uma idéia do alcance dessa medida, somente agora,
Deputado Carlin Moura, no ano de 2008, teremos 196 novos Cras
implantados em Municípios mineiros. O melhor é que eles serão
implantados sob a égide de critérios republicanos, que levam em
conta o “ranking” do índice Suas, ou seja, os indicadores de
necessidade dos Municípios, priorizando-se os Municípios atendidos
nos chamados territórios da cidadania - um programa novo lançado
pelo governo Lula - e também no Projeto Travessia, um projeto do
governo estadual. Em 2008, serão R$15.154.000,00 de recursos
novos a serem aplicados, e, até 2010, serão R$76.000.000,00 a
serem aplicados na expansão dos Centros de Referência da
Assistência Social.

Pelo que foi dito, hoje temos a alegria de fazer um anúncio
compartilhado com os Conselhos Municipais de Assistência Social e
os seus gestores municipais, já que, como militante da área, abracei
essa luta desde o primeiro dia em que assumi o meu mandato nesta
Casa. Digo anúncio compartilhado, porque se trata de um esforço
conjunto dos governos federal e estadual; do Colegiado de Gestores
Municipais da Assistência Social; do Conselho Estadual da
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Assistência Social; do Conselho Regional de Serviço Social; da
Comissão de Participação Popular; e do conjunto de Deputados desta
Casa, que nos ajudaram a aprovar as emendas populares. Nesse
montante, temos recursos aprovados por esta Casa.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Gostaria de
parabenizá-lo pela gama de assuntos abordados. Quero, mais uma
vez, diante de todos os que nos acompanham nas galerias e por meio
da TV Assembléia, louvar o empenho do Presidente Lula em
disponibilizar recursos, por meio do PAC e de outras ações do
governo federal, para melhorar as condições, principalmente na área
de atendimento à criança e ao adolescente. Esse tem sido o ponto
nevrálgico da nossa sociedade, haja vista a grande carência de
investimentos e de trabalhos que produzam os resultados que
esperamos, não apenas como parlamentares e homens e mulheres do
serviço público, mas como pais que desejamos um Brasil melhor, que
passa por todo esse processo de estruturação e reestruturação. Fica o
meu registro, meu louvor e meu reconhecimento ao esforço do
Presidente Lula e de sua equipe.

Aproveitando este aparte, quero dirigir-me aos companheiros
Agentes Penitenciários, que acompanham nossos trabalhos hoje. Fui
procurado pelo amigo Richard, que trouxe uma demanda dos
companheiros. O Deputado Sargento Rodrigues já tem um projeto em
tramitação neste Parlamento, o Projeto de Lei nº 1.759/2007, que
regulariza a situação desses companheiros que prestam serviço ao
nosso governo, cuja reivindicação é muito justa. Quero tranqüilizá-los,
pois, no que depender deste parlamentar, estaremos com o Deputado
Sargento Rodrigues na busca da aprovação desse projeto.
Trabalharemos com esse objetivo. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Obrigado. Também prestamos nossa
solidariedade ativa a essa demanda, pois sabemos da importância do
trabalho realizado pelos Agentes Penitenciários e por todo o corpo da
segurança em nosso Estado.

A pauta de anúncios é muito extensa: combate ao trabalho infantil,
qualificação profissional, melhoria na execução do programa Bolsa-
Família, Conselhos Tutelares, mas o tempo não será suficiente,
portanto, voltarei na próxima semana. Hoje eu me ative à questão dos
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Cras.
Novamente, deixo um forte abraço a todas as mulheres mineiras e

servidoras da Assembléia Legislativa, nossas Deputadas, a todo o
corpo de servidores e diretoria do jornal “Estado de Minas”, que
completa 80 anos.

A Assembléia Legislativa, por meio do conjunto dos Deputados,
poderia sensibilizar a Oposição no âmbito federal. Falo como
integrante da Oposição, uma Oposição séria, responsável e
qualificada, que consegue, por meio da mobilização, obter a redução
da taxa de energia elétrica e a ampliação das políticas públicas
sociais, por meio do diálogo entre governos federal e estadual. É esse
tipo de política que é possível construir em Minas Gerais. A Oposição
no âmbito federal quer inviabilizar o governo Lula, mas aqui, em
Minas, não é assim. Em Minas, sem abrir mão do papel fiscalizador, a
Oposição, em sintonia com a população, avança nas políticas sociais
por meio da firmeza, da seriedade e do diálogo.

Um grande abraço a todos, e que tenhamos aqui, na próxima
semana, a oportunidade de continuar nessa agenda social muito
importante para o Estado de Minas. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa presente, telespectadores da TV Assembléia,
quero mandar um cumprimento muito especial aos Agentes
Penitenciários presentes nesta tarde, dizendo-lhes que temos plena
consciência das dificuldades que vocês enfrentam neste momento,
com o tratamento diferenciado que recebem: embora muitas vezes
trabalhem mais do que os efetivos, recebem menos e têm aviltadas
suas condições de trabalho. Esse tema vai merecer uma atenção
especial desta Casa, sem perder de vista a opção que o governo de
Minas está pretendendo fazer, com a criação em Neves de uma PPP,
uma penitenciária privada, cujos trabalhadores certamente não serão
vocês, já que virão até mesmo de empresas internacionais. Isso
merece ser discutido com muita cautela, para que os trabalhadores e
os Agentes Penitenciários de Minas não sejam prejudicados nesse
processo. Fiquem, portanto, com nossa solidariedade. Estamos aqui
na defesa dos trabalhadores.
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Sr. Presidente, quero retomar, por sua importância, o tema da
audiência pública realizada pela Aneel. Identifico nessa audiência
alguns avanços, com a perspectiva positiva de que haja uma redução
na conta de energia elétrica superior a 15%. Essa audiência foi muito
pedagógica para as pessoas que ali estiveram. Em primeiro lugar,
puderam perceber que a conta de energia elétrica da Cemig é
composta resumidamente de três fatores: a carga tributária federal, os
impostos federais; a carga tributária estadual, os impostos estaduais;
e a tarifa propriamente.

A Aneel esclareceu muito corretamente que a carga tributária
federal, que pesa muito na conta de energia, deve ser enfrentada no
Congresso Nacional, com a reforma tributária, que, aliás, já está em
curso. É importante que a população esteja atenta para isso:
precisamos, na Câmara Federal, de uma reforma tributária que faça
justiça tributária, pois o modelo em curso hoje no País é
extremamente injusto e favorece os mais ricos em detrimento dos
mais pobres. Neste país quem ainda paga imposto é o trabalhador, o
consumidor, o cidadão comum, que tem os impostos descontados em
seu contracheque e nos produtos que consome. Aqui, o poderoso, o
rico, o empresário, o banqueiro, enfim, o capital paga muito pouco
imposto. Portanto, nessa reforma tributária federal, precisamos estar
atentos a esse debate.

Outra questão é a tributação que incide sobre a conta de energia
elétrica em Minas Gerais, ou os impostos estaduais, especialmente o
ICMS, que corresponde a quase 42% do valor da conta - isso significa
que em uma conta mensal de R$100,00, R$42,00 referem-se ao ICMS
que incide sobre ela. Também ficou bem esclarecido na audiência que
não podemos tratar a energia elétrica como uma mercadoria e não
podemos ter uma alíquota de 30% de ICMS sobre ela. E a discussão
sobre o ICMS compete a esta Casa, à Assembléia de Minas.

A redução do imposto sobre a tarifa da energia elétrica, do ICMS
sobre a energia elétrica, cujo valor é muito alto em Minas Gerais, é
uma luta que temos pela frente.

Por fim, o valor da tarifa propriamente dita. Ficou demonstrado que,
enquanto aqui temos uma tarifa por quilowatt de R$0,43, em São
Paulo a média é de R$0,28. A Aneel e várias empresas de energia
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elétrica de São Paulo já propuseram a diminuição da conta, que varia
de 13% a até 20%. Empresa de energia elétrica em São Paulo
diminuirá sua conta, sua tarifa em até 20%. Minas, que tem a tarifa
mais cara, precisa de uma redução maior, porque o consumidor está
sofrendo muito por isso.

A audiência foi importante para esclarecer também que as
informações que a Cemig está passando para a Agência Nacional,
muitas vezes, têm distorções. Por exemplo, a empresa informa que
tem vários escritórios no interior de Minas Gerais, o que achamos
importante para atender e prestar serviço à população, mas vários
desses escritórios informados no seu relatório não estão funcionando,
não existem no interior de Minas. Por meio desses escritórios,
justifica-se uma tarifa maior, mas, quando vamos verificar, eles não
existem.

Da mesma forma a empresa já se antecipou na campanha salarial
dos eletricitários do ano passado e reduziu os salários dos que serão
contratados para o futuro. Redução de 16% dos salários dos
servidores que farão concurso e começarão a trabalhar na empresa
de energia elétrica. Também ficou demonstrado lá, e foi uma das
coisas que mais chamou a nossa atenção, Sr. Presidente e nobre
Deputado Getúlio Neiva: as pessoas estão insistindo em dizer que, em
novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, a conta de energia elétrica
da Cemig, de forma estranha, passou por um aumento não justificável.
Recebi uma quantidade enorme de “e-mails” no meu gabinete, e,
durante a audiência pública, várias pessoas do povo, cidadãos
comuns, mostraram a variação das contas de energia elétrica nos
últimos meses. Em dezembro, era um valor; em janeiro, o valor
aumentava, e ia só aumentando.

Esse fato é tão importante que, lendo o grande jornal dos mineiros,
que terá homenagem nesta Casa, hoje, pelos seus 80 anos, vejam
com o que me deparei novamente. Vejam que coincidência o que está
escrito. (- Lê:)

“Apartamento vazio paga conta maior. Gostaria que alguém me
explicasse esta mágica: viajei em 4 de janeiro e voltei em 20 de
janeiro. Nesse intervalo, meu apartamento ficou fechado. O consumo
de energia elétrica foi de 346kW em dezembro, 385kW em janeiro e
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373kW em fevereiro. Quer dizer, a conta referente ao consumo de
janeiro foi maior que a de dezembro. Liguei para a Cemig e me
pediram para deixar todas as luzes e aparelhos eletrodomésticos
desligados por 15 minutos e conferir o relógio para ver se havia
alguma perda de energia. Não havia. Também me informaram que a
leitura do relógio nesses meses estava correta e que eu poderia
requisitar a verificação do sistema elétrico, mas, nesse caso, pagaria
R$5,00 se não fosse achado nenhum problema. A quem recorrer, já
que estou contando a verdade e o próprio órgão fornecedor e
cobrador de eletricidade não reconhece nenhum erro?”.

É um fato, Sr. Presidente, que vem ocorrendo em várias contas dos
trabalhadores, dos consumidores da Cemig. Um fato estranho, que
merece uma rigorosa apuração por parte da empresa de energia
elétrica, porque ela própria faz o controle. Estamos aqui brigando para
haver uma redução, que esperamos seja superior a 15%, mas essa
redução não pode ser consumida por artifícios da empresa.

É preciso que fique aberto e transparentemente demonstrado que
não está havendo esse tipo de manobra por parte da empresa. A
população tem esse direito. O nosso consumidor não pode ser
prejudicado nesse aspecto. Como há uma quantidade enorme de
pessoas levantando essa polêmica, precisamos tratar o assunto com
muita seriedade e esclarecer isso, para que não sejamos injustos.

Por fim, Sr. Presidente, quero parabenizar todos os Deputados desta
Casa, até os da base governista, que, aliás, compareceram à
audiência pública. Parece-me que há um consenso de que haverá
pelo menos a redução de 15%. Isso é importante. Todavia conclamo
os colegas Deputados e Deputadas, que fazem parte da base
governista, para tratarmos com mais seriedade a questão do ICMS.
Não adianta diminuirmos a tarifa e continuarmos com um ICMS de
30% sobre a energia elétrica. E ainda é preciso aproveitarmos este
grande momento em que todos se envolveram com a questão da
conta de luz da Cemig, que, aliás, como dizem, depende da
regulamentação da Aneel, para enfrentarmos um outro debate que é a
conta de água da Copasa. Nobre Deputado Wander Borges, Minas
Gerais tem plena autonomia para defini-la. No feriado do carnaval,
houve um aumento de aproximadamente 10% nessa conta, pegando
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todos de surpresa. Portanto, precisamos refletir e estar atentos a esse
aspecto.

Sr. Presidente, queria abordar um outro tema bastante interessante.
Trata-se de um brilhante artigo do ex-Deputado Federal Vittorio
Medioli, publicado no jornal “O Tempo”, no dia 4. Não conseguirei
adentrar nele todo em razão do tempo. Retornarei a esta tribuna, em
um outro momento, para lê-lo na íntegra, a fim de que o povo de
Minas possa ouvir e refletir sobre ele. O ex-Deputado Vittorio Medioli
levanta algo muito importante. As pessoas pensam, às vezes, que ser
amigo é dizer o que o outro quer ouvir ou, como disse o Deputado
Getúlio Neiva, é ser puxa-saco. Ser amigo é dizer a verdade. Esse
brilhante artigo é muito profundo e diz assim: “Minas perde de São
Paulo em tudo”. Como estou tratando de energia elétrica e não dará
tempo de fazer a leitura na íntegra, lerei só o último parágrafo, que
são palavras do ex-Deputado Vittorio Medioli sobre o governo de
Minas, o nosso Governador. (- Lê:)

“Aumentou impostos, encareceu tarifas, inventou taxas de todas as
formas, burocratizou com fins arrecadatórios sua máquina. Investiu na
compra da Light para a felicidade dos cariocas, que pagam uma conta
menor que os mineiros”. Talvez a razão da grande amizade do
Governador de Minas com os cariocas. “Hoje a classe política de
Minas, que reivindica maior espaço em nível nacional, paga por
equívocos que são dela e dos antecessores. Quem peca, mais cedo
ou mais tarde, pela lei do carma, paga por seus erros. Minas,
anestesiada por belas palavras, está pagando”.

Nobre Deputado Ademir Lucas, num outro momento, quero lê-lo na
íntegra, pois Minas Gerais precisa refletir sobre o que está escrito
nesse artigo do ex-Deputado Vittorio Medioli, publicado no jornal “O
Tempo”, do dia 4/3/2008.

Essas são as minhas considerações. Gostaria de alertar o povo de
Minas Gerais para o fato de que a luta pela redução da tarifa de
energia elétrica não acabou, está apenas começando. A decisão da
Aneel sobre a tarifa será no dia 4. Precisamos continuar a discussão
sobre o ICMS e estar de olho em Brasília quanto à reforma tributária.
Não podemos deixar que, mais uma vez, os poderosos deste país
definam quem pagará mais imposto: os pobres ou os ricos.
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Precisamos defender a verdadeira justiça tributária: quem pode mais
paga mais, quem pode menos paga menos, quem não pode não paga
nada. O que precisamos construir e pagar neste país é a grande
dívida social que ele tem com o povo trabalhador, o povo sofrido e
excluído, que pagou muitos impostos nos últimos anos, e está na hora
de esse povo receber a fatura com uma reforma tributária justa, para
que os trabalhadores usufruam das riquezas que o nosso país tem
construído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
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.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.006 e 2.007/2008, da Comissão de Transporte.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 5/3/2008, dos
Requerimentos nºs 1.869/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.883/2008, do Deputado Gustavo Valadares; de Segurança Pública -
aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 5/3/2008, dos Requerimentos
nºs 1.844 e 1.845/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.848/2008, do Deputado Delvito Alves; e rejeição do Requerimento nº
1.680/2007, da Comissão de Educação; de Turismo - aprovação, na
4ª Reunião Ordinária, em 5/3/2008, dos Requerimentos nºs
1.871/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.884/2008, do
Deputado Jayro Lessa, e 1.888/2008, do Deputado Bráulio Braz; de
Cultura - aprovação, na 1ª Reunião Extraordinária, em 5/3/2008, do
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Projeto de Lei nº 1.938/2007, do Deputado Juninho Araújo; de
Assuntos Municipais - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em
5/3/2008, dos Requerimentos nºs 1.867 e 1.868/2008, da Deputada
Ana Maria Resende; 1.872/2008, do Deputado Doutor Viana; 1.889 e
1.890/2008, do Deputado Chico Uejo; e do Trabalho - aprovação, na
3ª Reunião Ordinária, em 5/3/2008, dos Projetos de Lei nºs
1.184/2007, do Deputado Célio Moreira; 1.405 e 1.576/2007, do
Deputado Rômulo Veneroso; 1.592/2007, da Deputada Rosângela
Reis; 1.728/2007, do Deputado Rômulo Veneroso; 1.735/2007, do
Deputado Inácio Franco; 1.755/2007, da Deputada Rosângela Reis;
1.861/2007, do Deputado Bráulio Braz; 1.863/2007, do Deputado Célio
Moreira; 1.869/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes;
1.882/2007, do Deputado José Henrique; 1.883/2007, do Deputado
Agostinho Patrús Filho; 1.889/2007, do Deputado Gilberto Abramo;
1.896, 1.897 e 1.899/2007, do Deputado Roberto Carvalho;
1.901/2007, do Deputado Wander Borges; 1.905/2007, do Deputado
Durval Ângelo; 1.906/2007, do Deputado Jayro Lessa; 1.907/2007, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro; 1.910 e 1.913 a 1.915/2007, do
Deputado Getúlio Neiva; 1.918 a 1.920, 1.922 e 1.923/2007, do
Deputado Paulo Guedes; 1.926/2007, do Deputado Antônio Carlos
Arantes; 1.929/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.936/2007,
da Deputada Gláucia Brandão; 1.937/2007, do Deputado Juninho
Araújo; 1.946/2007, da Deputada Rosângela Reis e 1.947/2007, do
Deputado Wander Borges; e dos Requerimentos nºs 1.857/2008, do
Deputado Bráulio Braz; 1.864 e 1.894/2008, do Deputado Jayro Lessa
(Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - 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 - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia. Venho a esta tribuna
falar de um assunto muito importante para o Estado de Minas Gerais e
para o Brasil. Vivemos um momento muito importante no cenário
mundial. Defini-lo em todos os aspectos - econômico, comercial, social



398

e político - renderia não um artigo, mas sim alguns livros. Faltaria
também a competência necessária deste autor para fazê-lo de forma
adequada.

Sendo assim, vamos manter as nossas idéias focadas em alguns
pontos que consideramos importantes e são atinentes ao carvão
vegetal e a seu papel no Brasil em face da atualidade mundial.

As iniciativas de desenvolvimento e expansão das fontes de energia
renováveis vêm ao encontro desse profícuo momento, em que o tema
se configura em debate mundial. Em nossa história natural, passamos
sempre por processos que se iniciam na conquista dos recursos
existentes, na total dominação do conhecimento de suas reações,
seus usos e, por fim, na forma de obtê-los ou substituí-los
eficientemente de forma perpétua. Foi assim desde o domínio do fogo.
Foi assim desde os velhos tempos. Só a possibilidade da renovação
leva à possibilidade da perpetuação do que quer que seja.

Nesse contexto tão produtivo, assistimos à eficiência da criatividade,
da competência e, por que não dizer?, da genialidade do homem. O
etanol, o biodiesel, a tecnologia dos motores “flex-fuel” são exemplo
desses grandes feitos; todavia, tem passado despercebida, ou sem a
dedicação com a devida importância, a relevância do carvão vegetal
nesse contexto.

O Brasil, apesar da sua riqueza em recursos naturais, é deficiente
em um importante combustível fóssil, o carvão mineral. Ao longo dos
tempos, o carvão mineral participou e participa, de maneira
significativa, na composição das matrizes energéticas de diversas e
importantes nações.

O carvão mineral foi essencial para a explosão do crescimento da
China nos últimos 10 anos.

O Brasil, para viabilizar a melhor utilização de seus recursos
minerais e para ser um importante “player” na siderurgia mundial,
desenvolveu a mais moderna e eficiente tecnologia de produção e
utilização de biocombustível sólido do mundo, o carvão vegetal.
Somos peritos. Temos em âmbito internacional a melhor tecnologia;
todavia não temos visto no País a discussão e a implementação de
políticas públicas para perpetuar esse significativo ativo brasileiro que
é a tecnologia da produção e o uso da fonte energética renovável:
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carvão vegetal.
No Congresso Nacional, projetos de lei modernos, como os que

reconhecem o cultivo de árvores como atividade agrícola, com todos
os mecanismos e conceitos inerentes a essa realidade, convivem com
outros projetos que visam a limitar o plantio de florestas, de forma a
levá-lo à sua inviabilização. A ausência de fontes de financiamento
adequadas às necessidades da atividade restringe sua necessária
expansão. Contribui para esse fato os ônus fiscal e burocrático
excessivos. Enfrentamos hoje a iminência de uma triste realidade,
conhecida como "apagão florestal", causada pelo déficit, na
comparação da curva dos plantios realizados e das curvas de
demanda de plantios, presente e futura.

O governo do Estado, em admirável demonstração de gestão
estratégica e desenvolvimentista, apresentou ao País um modelo
eficiente, que, com certeza, será muito bem-sucedido. No campo do
planejamento, discutiu e acordou com o setor empresarial um
cronograma de implementação de auto-suficiência de madeira. As
siderúrgicas, já que falamos de carvão vegetal, serão auto-
sustentáveis neste ano de 2008.

Para viabilizar esse planejamento, o governo atuou de duas formas
muito eficientes. Primeiro, no campo ambiental, regulamentou que
aqueles plantios feitos em áreas que já estivessem com suas matas
nativas suprimidas, áreas degradadas ou subutilizadas, serão
dispensados dos tradicionais e burocráticos processos de
licenciamento. Haverá uma espécie de autorização de funcionamento,
que é uma modalidade licenciadora muito mais simples. As empresas
informarão a área plantada, acompanhada do devido mapeamento e
de anotação de responsabilidade técnica de um prazo de três meses,
no máximo, após a conclusão do plantio.

Segundo, promoveu ainda o inteligente governo uma desoneração
fiscal incentivadora, que viabilizará as implantações dos cultivos
necessários.

Com essas medidas, de uma só vez, o governo do Estado resolve o
que de mais importante havia. Planejou e tem data definida para o
alcance da sustentabilidade total, incentivou a utilização das áreas já
desmatadas, degradadas ou subutilizadas, cujos aspectos positivos
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fundamentais, aliados ao fato incontestável de que a madeira plantada
retira a pressão das madeiras nativas. E resolveu ainda, de forma
eficiente, a viabilização econômica dos investimentos.
Inteligentemente, desonerou tributos que não se concretizariam se
não houvesse os investimentos, garantindo sua geração de forma
pujante, com o fortalecimento futuro da cadeia. O governo, pensando
em longo prazo, além do seu mandato, criou o modelo magnífico para
o Brasil.

Essa realidade não é de Minas Gerais. Esse artigo foi publicado
numa das revistas de economia mais importantes do Brasil. Ele não é
de minha autoria. Esse artigo fala sobre as providências tomadas pelo
Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul resolveu o seu problema
de plantio de florestas com legislação mais avançada, dinâmica e
realista.

No Mato Grosso do Sul estão chegando todas as grandes empresas
reflorestadoras do País, mesmo considerando a existência do
Pantanal.

O artigo mostra a competência do governo desse Estado, ao aceitar
discutir com o setor. Nós, que somos da Frente Parlamentar da
Silvicultura, queremos destacar dois aspectos fundamentais, duas
grandes providências tomadas pelo Mato Grosso do Sul.

No campo ambiental, regulamentou-se que os plantios feitos em
áreas que já estivessem com suas matas nativas suprimidas, com as
áreas degradadas ou subutilizadas, serão dispensados dos
tradicionais e burocráticos processos de licenciamento. Já não há
pedido de licenciamento para essas áreas. No Mato Grosso do Sul,
existe um outro tipo de autorização: quem quer plantar planta, a ART
dá o seu aval, e, se houver equívoco, quem paga é a ART, o
responsável. As empresas informam a área plantada, acompanhada
do devido mapeamento da Anotação de Responsabilidade Técnica,
num prazo de três meses, após o plantio.

A outra providência, Sr. Presidente, é importantíssima para a
silvicultura de nosso Estado. O Estado do Mato Grosso do Sul
promoveu ainda uma desoneração fiscal que viabiliza a implantação
dos cultivos necessários, e, a partir da produção, o Estado passa a
arrecadar. Em vez de dar estímulos financeiros, dá estímulo fiscal.
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Com essas medidas, Sr. Presidente, o governo do Estado resolveu,
de uma só vez, tudo o que havia de mais importante em relação ao
plantio de florestas.

Agora, Sr. Presidente, farei uma pequena análise desses fatos.
Haverá, nos dias 10 e 11, nesta Casa, um grande debate sobre o
licenciamento ambiental, no bojo de um grande projeto da
Assembléia, o de discutir toda a situação da mineração e do
ambientalismo mineiro até o ano que vem; porém, Sr. Presidente, não
podemos esperar tanto. Este Estado e esta Casa precisam apreciar
uma nova lei florestal, é preciso construir uma nova lei florestal. E, se
o governo não a remeter a esta Casa, Sr. Presidente, tomarei a frente
desse movimento, juntamente com nossos companheiros da Frente
Parlamentar da Silvicultura, para que nós mesmos apresentemos uma
nova lei florestal para Minas Gerais.

Por que digo isso, Sr. Presidente? V. Exa. conhece muito bem a
nossa região, pois também é votado lá, e sabemos que o
desmatamento é a principal causa da seca do Norte e do Nordeste de
Minas. Lembro-me de quando nos mudávamos de Minas Novas, onde
morávamos, para Teófilo Otôni, em 1950, ainda criança, e gastamos
três dias de viagem, passando por matas e mais matas, riachos e
mais riachos que, na década de 60, já não mais existiam. Lembro-me
de quando descíamos de Teófilo Otôni para Atalaia, onde V. Exa. foi
expressivamente votado, seguindo para Carlos Chagas e Nanuque.
Aliás, estaremos em Carlos Chagas amanhã, nesta sexta-feira,
entregando o Título de Cidadão Honorário ao Desembargador Orlando
Adão de Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Então, descíamos pela estrada de terra que vai por ali afora, em
Minas, e aquela região inteira tinha grandes florestas. Na década de
80, o Sul da Bahia era totalmente florestado, assim como o Norte do
Espírito Santo. Tudo isso acabou. O que havia acontecido em relação
ao Norte de Minas? Morei em Montes Claros, em Medina e em vários
Municípios daquela região. O que foi que aconteceu, pois
paulatinamente foram arrancando a cobertura vegetal, sem se
preocupar com as matas auxiliares, sem se preocupar com coisa
alguma?

Vejo ali o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que também é um
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ambientalista como eu, mas assustados estamos, Sr. Presidente, com
um fato curioso. A legislação ambiental de Minas Gerais é uma cópia
da legislação da Alemanha. Mas nós não somos a Alemanha. As
regiões Norte e Nordeste de Minas precisam do reflorestamento,
precisam da silvicultura para se redimir. E é preciso que nós, que
entendemos um pouco da dinâmica do processo do crescimento do
Polígono da Seca... Na época do Império, o Polígono da Seca
abrangia três, quatro Estados, hoje pega quase a metade de Minas
Gerais e já invadiu o Vale do Rio Doce. Está ampliando. Por quê?
Porque ninguém se preocupa com o plantio de florestas neste país. E
nossa legislação é burra porque é importada da Alemanha. Não
somos a Alemanha, temos condições completamente diferentes.
Temos território para cuidar. Além do mais, Sr. Presidente, mais da
metade dos fornos de ferro-gusa em Minas Gerais estão paralisados
por falta de carvão vegetal. A polícia barra caminhões cheios de
carvão vegetal feito de mata nativa o tempo inteiro nas estradas.
Temos que ter essa preocupação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
caríssimo Deputado Getúlio Neiva. Estava em meu gabinete ouvindo
atentamente o pronunciamento de V. Exa. Aliás, não só para mim,
mas também para todos os Deputados e Deputadas, para todos os
que assistem à TV Assembléia, é um privilégio ouvir V. Exa. V. Exa.,
sem dúvida alguma, tem feito dessa tribuna um verdadeiro altar,
discutindo as maravilhas dos projetos e sua consistência, todos
eivados pelo que V. Exa. traz a essa tribuna para merecer a discussão
necessária. Quero saudá-lo e dizer que essa questão do meio
ambiente é muito oportuna. Precisamos ter uma reflexão que vá além
do que V. Exa. faz. Temos que ter um debate, não de horas, mas
constante, perene. Seria oportuno que tivéssemos uma comissão
exclusivamente para se dedicar ao trabalho da legislação ambiental,
esse arcabouço tão forte, com tantas portarias que definem, que
tratam a questão ambiental de Minas Gerais e do País.

V. Exa. nos traz essa questão, temos que fazer essa lúcida reflexão.
Quantas leis já debatemos aqui! A própria Secretaria sabe bem das
dificuldades em sua plenitude e em seu ordenamento jurídico, mas é
importante que façamos essa reflexão, e V. Exa. hoje traz, com
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certeza, essa luz para termos uma discussão mais abrangente, não
somente na Comissão como também no Plenário desta Casa.

Gostaria de aproveitar a oportunidade que V. Exa. me concede para
também felicitar todas as mulheres. No próximo dia 8 será
comemorado o Dia Internacional da Mulher, e não poderíamos deixar
de prestar nossas homenagens. A Assembléia já o fez de uma forma
realmente muito determinada, numa solenidade belíssima, mas eu
também gostaria de apresentar a todas as mulheres de Minas Gerais,
da Assembléia, do meu gabinete, as nossas homenagens com
respeito, carinho e uma imensa admiração pelo alto significado da
mulher nesse dinâmico trabalho, como mãe e como mulher.

Tendo em vista minha ausência na noite de hoje, tenho outros
compromissos no Sul de Minas, não poderei participar da solenidade
que a Assembléia fará hoje em homenagem aos 80 anos do jornal
“Estado de Minas”. Gostaria de deixar consignadas nossas
homenagens a esse importante meio de comunicação tão respeitado
não só em Minas, como em todo o Brasil. Muito obrigado a V. Exa. e
parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Na semana que vem temos um trabalho muito sério a
fazer juntos, relativamente ao projeto do Judiciário. Vamos começar
na terça-feira.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - V. Exa. pode ter a
certeza, com o devido respeito, Deputado José Henrique, da minha
preocupação. Agora mesmo conversava com o Deputado Weliton
Prado, como Presidente da Comissão, e pude demonstrar a ele essa
preocupação de todos nós. V. Exa. tem usado a tribuna
constantemente, assim como nós, principalmente na nossa Comissão,
quando tivemos a oportunidade de relatar esse importante projeto de
lei complementar. É chegado o momento. Temos que nos debruçar,
sobre o assunto, debater e oferecer ao Estado de Minas Gerais, ao
Poder Judiciário a participação da Assembléia Legislativa nesse
momento diferente que teremos do ordenamento jurídico. Parabéns a
V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Companheiro Deputado Fábio Avelar, V.
Exa., que conhece tão bem Minas Gerais, que tem o seu nome
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incrustado na história do nosso Estado, há de convir comigo que
devemos importar soluções sim, mas adequá-las a nossa realidade.
Quando importamos a lei ambiental da Alemanha, cometemos um erro
de não a adaptar às realidades brasileira e mineira. Sabemos muito
bem que, na área de meio ambiente, há um certo dogma que precisa
ser demolido. Não podemos viver de dogmas. Política não pode
aceitar dogma. Isso é para igreja, para fé, para quem acredita nessa
ou naquela religião.

Estamos verificando que há uma tentativa de quebra desses
dogmas do ambientalismo, dos chamados xiitas. Mas essa situação
me preocupa. De acordo com o que conheço dessa área, sei que
essas questões não são fáceis. Desde o tempo em que fui Secretário
Adjunto de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos - naquela
oportunidade, presidi a Câmara de Mineração do Copam -, senti as
dificuldades que temos com certos tecnocratas ambientalistas. No
entanto, se tivermos a lei, eles terão de se submeter a ela. Eles têm a
escora de uma lei que não serve ao Brasil, especialmente a Minas
Gerais. Hoje, 40% praticamente do território mineiro está em seca,
não há mais árvores, não se plantou mais nada, só se tirou. Temos de
reflorestar, recompor as nossas matas ciliares. Alguém me
perguntaria: com que recursos? Eu responderia que seria fazendo o
que fez o Estado do Mato Grosso do Sul. Houve um estímulo bem
forte para as empresas.

Vejam os itens que foram colocados de forma clara: “Na área
ambiental, regulamentou-se plantio em áreas de matas nativas
suprimidas, degradadas ou subutilizadas, dispensando-as de
licenciamentos”. Vejam que coisa magnífica!

A terra está arrasada. É como se fosse uma guerra, acabou,
explodiu tudo. Antes que a Alemanha fizesse a sua lei ambiental,
primeiro fizeram o que o Mato Grosso do Sul está fazendo, ou seja,
autorizou todo o mundo a plantar. Ao contrário do Brasil, pagou-se
para plantar. Não dava apenas o que hoje as empresas de celulose
dão: a mudinha, um pouquinho de defensivo agrícola e uma pequena
assistência técnica. Pagou-se para plantar florestas, para construir
selva. Estive lá fazendo um curso de meio ambiente, Deputado Fábio
Avelar. Lá, o cidadão que quer caçar um veado paga para manter 10



405

veados na selva durante o ano. O cidadão que quer pescar um peixe
paga para a manutenção de determinado número de peixes. Além
disso, há uma dedução na declaração de Imposto de Renda dele. Eles
são inteligentes. Primeiro autorizaram todo o mundo a plantar tudo o
que queriam.

Os cidadãos brasileiros que têm a imagem de uma Europa
devastada pela Segunda Guerra Mundial, ao chegarem lá, tomam um
susto. Está tudo bonito, arrumado, os rios limpos e cheios de peixe.
Está uma beleza. Mas inicialmente, após a Segunda Guerra Mundial,
deram estímulos, incentivos às pessoas para plantarem florestas,
além de desburocratizarem as leis.

Nós aqui temos a maior dificuldade para conseguir uma autorização
para plantar madeira. Se alguém arrancar um pé de pequi, vai para a
cadeia. É impressionante como temos essa dicotomia em relação ao
que se pode plantar e ao que se pode arrancar. Puxa, a competência
e a criatividade do brasileiro são muito grandes! Criamos coisas
magníficas, mas nos perdemos no emaranhado, no cipoal legal. Aliás,
desde o primeiro dia que aqui cheguei, estou anunciando que lutarei
não para criar leis, mas para melhorar as já existentes, para eliminar
essa carga legal prejudicial à estrutura do nosso Brasil e do nosso
Estado.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Cumprimento-o, Deputado
Getúlio Neiva, por esse assunto que V. Exa. traz para a reflexão de
todos nesta tarde de quinta-feira. É um tema que motiva a todos.

Se voltarmos cerca de 40 anos, perceberemos que quem falava
sobre preservação ambiental, cuidado ambiental era considerado um
louco. E já fui considerado um pouco louco, porque minha militância
nessa área já é de mais de 30 anos.

É importante essa reflexão de V. Exa., e até gostaria de,
aproveitando o tema que aborda, convocar todas as pessoas que
puderem para participar do ciclo de debates que faremos nos dias 10
e 11 de março. V. Exa. tem ciência desse ciclo, mas é importante
mobilizarmos toda a sociedade. Teremos aqui, nessa data, um
importante ciclo de debates sobre legislação ambiental, que está
sendo organizado pela Comissão de Meio Ambiente, da qual tenho a
honra de ser Vice-Presidente. Na realidade, esse ciclo é a seqüência
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de uma audiência pública que realizamos nesta Casa no final do ano
passado, quando tal questão foi abordada.

Muitos problemas foram levantados, principalmente pelos pequenos
agricultores, que falaram sobre a burocracia e sobre a dificuldade que
se tem para obter licenciamento. Naquela oportunidade foi aventada
pelo Presidente da Feam, Dr. José Cláudio, e pelo Secretário José
Carlos a possibilidade de dispensar de licenciamento aquelas
propriedades pequenas, com menos de 100ha. Das 500 mil pequenas
propriedades existentes hoje em Minas, cerca de 400 mil possuem
menos de 100ha. Essa medida está em estudo e, com certeza, será
abordada nesse ciclo de debates, que será, Presidente, uma
preparação para um grande seminário que esta Casa fará ainda no
primeiro semestre, dando seqüência a essa atividade. Refiro-me ao
“Seminário Minas de Minas”, oportunidade, em que todas essas
questões também serão levantadas.

Agradeço o aparte e a oportunidade de estar aqui convidando a
todos os que puderem a participar desse importante ciclo de debates.
Muito obrigado. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Getúlio Neiva - Nobre Deputado Fábio Avelar, eu o
provoquei porque sei da sua história relativamente ao meio ambiente.
Citei seu nome e o provoquei para que viesse à tona exatamente o
assunto com o qual iniciei meu pronunciamento.

O tema é tão importante que, mais uma vez, peço vênia ao Sr.
Presidente para deixar que eu conclua minha fala. Ninguém mais está
inscrito para falar agora.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Um minuto para suas
considerações finais.

O Deputado Getúlio Neiva - Não há mais ninguém inscrito pelo art.
70. Acho que esta Casa deveria exercitar esse período de 1 hora
destinado aos Deputados, para que pudéssemos expor nossas idéias.
Toda vez que tento falar tenho de espremer meu tempo e meu
assunto sem poder concluí-lo, ou concluí-lo sem a culminância de
todos os assuntos.

Minha preocupação, Deputado Fábio Avelar, ocorre porque, quanto
ao seminário que ocorrerá nos dias 10 e 11, ao verificar quem fará uso
da palavra, percebi que sobrará muito pouco tempo para os
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Deputados se pronunciarem. Falará mais o pessoal de fora. Além
disso, na relação de pessoas que falarão no evento, notei vários
nomes de pessoas que conheço há muitos anos, que possuem a
cabeça cheia de teia de aranha. Essas pessoas não evoluíram, e
temos, apesar da idade, de evoluir, de nos modernizar. O Brasil e
Minas Gerais precisam dessa modernização. As teias de aranha
devem ser retiradas.

O setor produtivo está organizado e está lutando, tentando uma
nova proposta de uma nova lei florestal para Minas Gerais. Há
resistência, mas queremos aqui, e já vou concluir, Sr. Presidente,
fazer um repto ao nosso ilustre Secretário de Estado, ex-Ministro,
José Carlos de Carvalho. É hora de fazer uma revolução,
considerando de forma definitiva que plantar floresta é também fazer
agricultura. Deve-se tirar a imagem perversa de que reflorestamento
para uso industrial não é agricultura.

A relação custo-benefício é muito boa, especialmente para uma
região vazia como a nossa, onde há terras completamente
devastadas, que precisam ser recuperadas. Por isso, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, meu caro Prefeito Sávio Souza Cruz, temos de
aproveitar a oportunidade e, nos dias 10 e 11, plantar a idéia definitiva
de uma nova lei florestal, que poderá ser proposta por nós ou oriunda
do governo e discutida por nós, a fim de fazermos um verdadeiro
pacto pela sustentabilidade do Estado de Minas Gerais. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.604, 1.631, 1.632
e 1.817/2007, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis
reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/2/2008
Às 15h03min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Dimas Fabiano e Antônio
Carlos Arantes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Fabiano, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e passa a palavra à Deputada Maria
Lúcia Mendonça que comunica a publicação do Edital do Fundo
Estadual de Cultura, para 2008, que totaliza R$24.500.000,00 de
recursos neste ano, para o apoio financeiro às ações e projetos que
visam a criação, preservação e divulgação de bens e manifestações
culturais no Estado. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 1.938/2007 em turno único (Deputada Maria Lúcia Mendonça).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 1.748 e 1.772/2008. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Wander Borges.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Domingos
Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento do livro
intitulado “O Livro Negro da Previdência Social”, entregue pela
Secretaria-Geral da Mesa. A Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.901, 1.914/2007 (Deputado Walter
Tosta); 1.926, 1.937, 1.947/2007 (Deputado Domingos Sávio); 1.728,
1.929 e 1.946/2007 (Deputada Elisa Costa); 1.735 e 1.936/2007
(Deputado Antônio Carlos Arantes), todos em turno único. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.401, 1.814/2007, este com a
Emenda nº1 (relator: Deputado Domingos Sávio); e 1.860/2007
(relatora: Deputada Elisa Costa), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.776, 1.779 e 1.780/2008. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio
Moreira em que solicita seja realizada audiência pública para discutir
as conseqüências da extinção do Programa Mocatu e colher
informações da Subsecretaria de Assistência Social sobre os
programas voltados para os deficientes mentais graves e autistas;
Carlin Moura em que solicita seja convidado o Sr. Lorival Soares
Ribeiro, funcionário da Coteminas/Cotenor, a participar da reunião
agendada em Montes Claros com o objetivo de debater sobre a
demissão dos funcionários daquela empresa; da Deputada Rosângela
Reis em que solicita sejam realizadas reuniões conjuntas, no
Município de Ipatinga, com as seguintes Comissões: de Segurança
Pública, para debater a segurança pública na Região Metropolitana do
Vale do Aço e a situação dos servidores da área da segurança
pública; de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater
o planejamento das questões relativas ao transporte, comunicação e
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obras públicas em razão da efetivação da Região Metropolitana do
Vale do Aço e as conseqüências no mercado de trabalho na região; e
de Saúde, para debater a saúde pública na Região Metropolitana do
Vale do Aço e a situação dos trabalhadores da área da saúde.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Domingos Sávio, Presidente - Walter Tosta - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/2/2008
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho
Patrús Filho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 607, 842, 1.581, 1.558,
1.612, 1.623, 1.635, 1.644, 1.667, 1.733/2007 (Deputada Gláucia
Brandão); 1.780, 1.781, 1.785, 1.789, 1.820, 1.825, 1.840, 1.841,
1.846, 1.850 e 1.858/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho). Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 607, 842, 1.581,
1.558, 1.612, 1.623, 1.635, 1.644, 1.667, 1.733/2007 (relatora:
Deputada Gláucia Brandão); 1.780, 1.781, 1.785, 1.789, 1.820, 1.825,
1.840, 1.841, 1.846, 1.850 e 1.858/2007 (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho), que receberam parecer por sua aprovação. O
Presidente profere palavras de pesar pelo falecimento do ex-
Presidente desta Casa, Deputado Agostinho Patrús. Cumprida a



411

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Wander

Borges.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2008
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado Zezé Perrella, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 896/2007, no 2º
turno para o qual designou relator o Deputado Eros Biondini. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Projeto de Lei nº 1.752/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Eros Biondini, aprovado
pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Bráulio Braz -

Eros Biondini.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Padre João e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo
Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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 votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.830 a 1.837,
1.846, 1.847, 1.849, 1.854, 1.859 a 1.862 e 1.863/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Almir Paraca, em que solicita
seja realizada reunião com o objetivo de conhecer a realidade da
execução do Programa de Eletrificação Rural "Luz para Todos" em
nosso 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, 5 de março de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Wander Borges - Padre João.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 28/2/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Leite, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Zé
Maia, por indicação da Liderança do BSD) e Delvito Alves
(substituindo o Deputado Ruy Muniz, por indicação da Liderança do
DEM), membros da supracitada Comissão. Está presente também o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Francisco José
Nascimento, Chefe de Gabinete do Incra (21/2/2008); e Luiz Couto,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara
dos Deputados (22/2/2008). A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Sr. Engjëll Koliqi, Embaixador de Kosova, e a Sra.
Vera Lúcia Alves Neves, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 1.839/2008. 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 Neider Moreira, em
que solicita que esta Comissão tome providências para a apuração de
denúncia de tortura praticada em Montes Claros, possivelmente por
parte de policiais militares, contra Diego Silva; Carlin Moura, em que
pleiteia seja solicitada ao Secretário de Defesa Social cópia do
inquérito policial e do laudo da perícia técnica referentes às mortes de
oito detentos na cadeia pública de Rio Piracicaba, em 1º/1/2008; João
Leite (7), em que solicita seja formulado apelo à BHTRANS com vistas
a que elabore estudos sobre a possibilidade de transferência de ponto
de parada de ônibus da linha 305 - Mangueira/Estação Diamante; seja
formulado apelo ao Cartório da 8ª Câmara Cível - Unidade Goiás - do
TJMG com vistas a que agilize a conclusão do inquérito nº
1.0000.07.458484-8/001, em que consta como agravante o Sr. Imar
Glicério Pinto; seja formulado apelo ao Tribunal Regional Federal da
1ª Região com vistas a que agilize o andamento do processo nº
1999.38.00.021265-7, em nome do apelante André Luis Orsine
Santos; seja formulado apelo à Promotoria de Justiça da Comarca de
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Ribeirão das Neves com vistas a que estude a viabilidade de
reabertura do procedimento para apuração do caso apresentado pelo
Sr. Marcone Geraldo Teixeira do Carmo; seja formulado apelo ao
Ministério da Justiça com vistas a que analise a documentação
apresentada a esta Comissão pelo Sr. Sebastião Alexandre Ramos,
com a apresentação de sugestões para a redução dos acidentes de
trânsito e maior responsabilização dos condutores; seja formulado
apelo ao Secretário de Estado de Defesa Social com vistas a que
analise a documentação apresentada a esta Comissão pelos Srs.
Weslley dos Santos Silva, Wesley Soares Lacerda e Leonardo Carlos
dos Anjos Martins, em que solicitam a revisão da rescisão de seus
contratos de trabalho como agentes de segurança penitenciária e a
recondução para o exercício de suas funções; seja formulado apelo à
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo com vistas a que tome providências para garantir a
devolução à Sra. Maxilene Bacelar Mendes e ao seu companheiro,
José Carlos Souza Rodrigues, dos pertences que foram retirados do
local onde moravam e outras providências que menciona; João Leite e
Delvito Alves (2), em que solicitam seja formulado apelo à Presidência
da República com vistas ao reconhecimento de Kosova como país
autônomo; e seja encaminhada ao parlamento da República de
Kosova manifestação de apoio à independência desse país. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Paulo Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE

DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
“MENSAGEM Nº 140/2007*

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o
inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, enviou a esta Casa, por
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intermédio da mensagem em epígrafe, 17 processos administrativos
de legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”,
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem nº 140/2007, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa 17 processos de legitimação de lotes de
terras devolutas rurais, situadas nos Municípios de Indaiabira,
Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo,
todos com área superior a 100ha e devidamente instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, autarquia
vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à
Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar,
previamente, a alienação ou a concessão de terra pública, com as
seguintes ressalvas: a) a legitimação de terras devolutas situadas no
perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada
a 500m² e 2.000m², respectivamente; b) a alienação ou a concessão
de terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual
aprovado em lei; c) a concessão gratuita do domínio de área devoluta
rural não superior a 50ha a quem cumpra os requisitos constitucionais;
d) em ação judicial discriminatória, limitada a área de 250ha, cumprida
sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, e
devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e e) a alienação ou
a concessão de terras públicas e devolutas rurais com área de até
100ha.

Cabe observar, ainda, que o § 6º do art. 247 permite a alienação de
terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250ha “a
quem torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação
pessoal com ela”. Isso significa que o posseiro, considerado
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individualmente, poderá legitimar gleba com área de até 250ha,
mesmo que o respectivo processo administrativo, instruído pelo Iter,
trate também de legitimação de posse de demais beneficiários e o
somatório das áreas das glebas - sempre contíguas - ultrapasse o
limite constitucional de 250ha. Esse órgão assim procede tendo em
vista alcançar economia processual, o que é razoável e não entra em
conflito com os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

Assim o fez com relação ao processo que trata de gleba com área
de 492,6405ha situada na Fazenda Cavada, no Município de
Indaiabira, cujos posseiros são em número de dez, sem levar em
conta os cônjuges, resultando, portanto, dez lotes de terra de
49,2640ha cada um. Entretanto, sendo cada área inferior a 100ha, a
legitimação de sua posse individual está desobrigada de prévia
autorização legislativa, conforme estipulado pelo art. 62, XXXIV, ”b”,
da Carta mineira. Em vista disso, desconsideramos, para o fim da
mensagem em análise, o aludido processo.

Esclareça-se que a tramitação dos demais processos se fará
mediante o disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020, de 1993, com a
redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996, os quais estão desprovidos
de quaisquer vícios jurídicos.

Diante dessas considerações, apresentamos projeto de resolução,
redigido ao final deste parecer, que aprova as devidas alienações,
conforme preceitua a mencionada decisão normativa, com os
necessários acertos de nome e área em alguns casos, em
conformidade com os respectivos autos de processos administrativos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.
Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Getúlio Neiva - Padre João.
Projeto de Resolução

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.
62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* - A tabela referente ao Anexo  (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2007) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 8.3.2008.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.024/2008

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa a 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 seu presidente.

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 2.024/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Mineira dos Institutos de Previdência Municipal do
Estado de Minas Gerais, que tem por finalidade fortalecer o potencial
administrativo, técnico, operacional e financeiro dos institutos a ela
filiados, assim contribuindo para o desempenho das suas políticas de
previdência, assistência e seguridade social. Em vista disso, presta
serviços de consultoria técnica, administrativa, financeira, atuarial e
jurídica, orientando quanto ao cumprimento das normas que regem as
atividades do setor previdenciário e de seguridade. Realiza pesquisas,
estudos, cursos e outros eventos sobre temas e conteúdos
relacionados com os seus objetivos estatutários.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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2.024/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
Weliton Prado, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.558/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.558/2007, de autoria do Deput ado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Hermom, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.558/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Hermom, com

sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente Hermom, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.623/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.623/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Helvécio, que declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos
Toxicômanos Anônimos de Juiz de Fora - Nata -, com sede no
Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

PROJETO DE LEI N° 1.623/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos

Anônimos de Juiz de Fora - Nata -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Apoio aos

Toxicômanos Anônimos de Juiz de Fora - Nata -, com sede no
Município de Juiz de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.635/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.635/2007, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica de
Reabilitação Força para Viver, com sede no Município de Unaí, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.635/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica de

Reabilitação Força para Viver, com sede no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Com unidade

Terapêutica de Reabilitação Força para Viver, com sede no Município
de Unaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
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Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.789/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.789/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Casa de Recuperação
e Reintegração Social Renascer, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.789/2007
Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação e Reintegração

Social Renascer, com sede no Município de Conceição dos Ouros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cas a de Recuperação

e Reintegração Social Renascer, com sede no Município de
Conceição dos Ouros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.820/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.820/2007, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais -
SOS de Claúdio-MG -, com sede nesse Município, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.820/2007
Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais - SOS de

Claúdio-MG -, com sede no Município de Claúdio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ser viço de Obras

Sociais - SOS de Claúdio-MG -, com sede no Município de Claúdio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.825/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.825/2007, de autoria do Deput ado Walter
Tosta, que declara de utilidade pública a Creche Santa Sofia, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.825/2007
Declara de utilidade pública a Creche Santa Sofia, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Santa Sofia,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.840/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.840/2007, de autoria do Deput ado Ademir
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Lucas, que declara de utilidade pública o Centro Infantil e Social
Pequeno Príncipe, com sede no Município de Contagem, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.840/2007
Declara de utilidade pública o Centro Infantil e Social Pequeno

Príncipe, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Infantil e Social

Pequeno Príncipe, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.841/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.841/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação Dias
Melhores, com sede no Município de Alfenas, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.841/2007
Declara de utilidade pública a Associação Dias Melhores, com sede

no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Dias

Melhores, com sede no Município de Alfenas.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.846/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.846/2007, de autoria do Deput ado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação Antialcoólicos
de Campo Belo, com sede nesse Município, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.846/2007
Declara de utilidade pública a Associação Antialcoólica, com sede

no Município de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Antialcoólica, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.850/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.850/2007, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Amigos da Comunidade do João Dias - Amadias -, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.850/2007

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos
da Comunidade do João Dias - Amadias -, com sede no Município de
Catas Altas da Noruega.

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

Moradores e Amigos da Comunidade do João Dias - Amadias -, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.858/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.858/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação Regional dos
Servidores da Polícia Civil da 5ª DRSP-MG, com sede no Município de
Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.858/2007
Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Servidores

da Polícia Civil da 5ª DRSP-MG, com sede no Município de
Governador Valadares.

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

dos Servidores da Polícia Civil da 5ª DRSP-MG, com sede no
Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de repúdio pelo tratamento dado aos recrutas no período de

prestação do serviço militar, conforme denúncia do Sr. Leonardo
Emílio dos Anjos, a ser encaminhada ao Comando da 4ª Região
Militar (Requerimento nº 1.458/2007, da Comissão de Direitos
Humanos);

de congratulações com a Unimontes pelo apoio dado ao convênio
de cooperação técnica firmado entre a Fundação Ezequiel Dias -
Funed - e a Fundação  de  Educação  para o Trabalho de Minas
Gerais - Utramig -, visando à capacitação e qualificação de servidores
da área de saúde (Requerimento nº 1.829/2008, da Deputada Ana
Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Albertina pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.830/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Inconfidentes pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.831/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Conceição das Pedras
pelo 45º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento
nº 1.832/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Consolação pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.833/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Piranguçu pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.834/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Marmelópolis pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.835/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com a comunidade de São Sebastião da Bela
Vista pelo 45º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.836/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelo 259º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.837/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Minas Gerais, por ter recebido o Prêmio da Capes, na
categoria saúde coletiva (Requerimento nº 1.843/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Caldas pelo 185º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.846/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Eli dos Reis Custódio, Presidente da
Câmara Municipal de Vazante, por ter restituído à Prefeitura
Municipal, no exercício de 2007, o saldo financeiro dos recursos
orçamentários destinados àquele órgão, no valor de R$460.774,76
(Requerimento nº 1.847/2008, do Deputado Delvito Alves);

de congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelo
45º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.849/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Clínica Ammor pelas comemorações dos seus 19 anos
de fundação (Requerimento nº 1.850/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Esporte Clube Democrata - ECD -, de
Governador Valadares, por seu 76º aniversário de fundação
(Requerimento nº 1.851/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de
Minas Gerais por seu 75º aniversário de fundação (Requerimento nº
1.852/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Fundação Caio Martins - Fucam - por seu
60º aniversário de criação (Requerimento nº 1.853/2008, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com a comunidade de Caeté pelo 294º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.854/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);
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de congratulações com a comunidade de Arantina pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.859/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a comunidade de Inimutaba pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.860/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Datas pelo 45º aniversário
de emancipação desse Município (Requerimento nº 1.861/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Monjolos pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.862/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Itambé
pelo 45º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento
nº 1.863/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Seção Judiciária do Estado de Minas
Gerais, na pessoa do Juiz Federal Diretor do Foro, Sr. Eduardo José
Corrêa, pela passagem dos 40 anos da Justiça Federal de Minas
Gerais (Requerimento nº 1.865/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de
Minas Gerais pela inauguração do Centro de Referência dos
Professores, em Belo Horizonte (Requerimento nº 1.899/2008, da
Comissão de Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 4/3/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e

Carlos Pimenta
Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - 1º

Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Leitura de
mensagem - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente
- Palavras da Sra. Stella Taquette - Palavras da Deputada Ana Maria
Resende - Palavras da Deputada Cecília Ferramenta - Palavras da
Secretária Elbe Brandão - Palavras da Deputada Elisa Costa -
Palavras da Deputada Gláucia Brandão - Apresentação artística -
Palavras da Deputada Maria Lúcia Mendonça - Palavras da Deputada
Rosângela Reis - Palavras da Sra. Virgília Rosa - 2º Painel:
Composição da Mesa - Palavras da Sra. Carmem Rocha Dias -
Palavras da Sra. Stella Taquette - Palavras da Sra. Olívia de Fátima
Braga Melo - Palavras da Sra. Laís Maria Costa Silveira - Palavras da
Vereadora Sílvia Helena - Entrega de placas.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia

Internacional da Mulher, que dará destaque à luta pelo enfrentamento
à violência contra a mulher.

1º Painel
Composição da Mesa

O locutor - Sob a Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho,
convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Stella Taquette,
Diretora de Programa da Subsecretaria de Ações Temáticas da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, representando a
Ministra Nilcéa Freire; Desembargadora Selma Maria Marques de
Souza, representando o Tribunal de Justiça; Vereadora Sílvia Helena,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, Vice-Presidente
Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região,
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representando o Presidente, Desembargador Paulo Roberto Sifuentes
Costa; Deputada Ana Maria Resende, membro da Comissão de
Educação desta Casa; Deputada Cecília Ferramenta, membro da
Comissão de Turismo desta Casa; Deputada Elisa Costa, Líder do PT;
Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura desta
Casa; Deputada Maria Lúcia Mendonça, Vice-Presidente da Comissão
de Educação desta Casa; Deputada Rosângela Reis, Presidente da
Comissão do Trabalho desta Casa; Deputada Elbe Brandão,
Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas; o Exmo. Sr.
Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa; e as Exmas. Sras.
Virgília Rosa, Coordenadora da Coordenaria Especial de Políticas
para as Mulheres; e Carmem Rocha Dias, Presidente do Conselho
Estadual da Mulher.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença das Exmas. Sras.

Márcia de Cássia Gomes, Coordenadora dos Direitos da Mulher, da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Maria das Mercês Neves de
Almeida, Coordenadora dos Direitos da Mulher, da Prefeitura
Municipal de Betim; Cléria Rodrigues Costa, Major da Aeronáutica, do
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - Ciaar -; Vereadora
Mary Simone Reis, Delegada da Mulher; Daniela de Abreu e Silva,
representando a Vereadora Maria Antônia Lima Rodrigues; do Exmo.
Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público Geral do Governo do
Estado de Minas Gerais; das Exmas. Sras. Laís Maria Costa Silveira,
Promotora de Justiça; Vereadora Nina Galão, Presidente da Câmara
Municipal de Pequeri; Telma Ferreira e Silva, representando o
Superintendente Regional da Cohab; Michele de Oliveira Fraga, 1a-
Tenente do Exército Brasileiro; Maria do Carmo Rabelo Lara, ex-
Prefeita de Carmópolis de Minas; Vereadora Elaine Matozinhos, ex-
Deputada Estadual; dos Exmos. Srs. José Antônio, Prefeito de
Araçuaí, e Denilson Ferraz, Vereador de Tabuleiro; e das Exmas.
Sras. Nazaré Barreto de Carvalho, Vice-Presidente do Conselho
Estadual da Mulher; Dinorah Maria do Carmo, ex-Presidente do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais; Janete
Mazzieiro, Secretária Executiva do Conselho Nacional dos Direitos da
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Mulher, Fórum de Mulheres do Mercosul; Vereadora Gláucia, do
Município de Divinésia; Ana Maria Pereira, Vice-Presidente do
Conselho Estadual da Mulher e da Fetaemg; Cida Pereira, Vereadora
de Governador Valadares; e Djuliane Dias Vieira Moreira, Vice-
Prefeita de Pirapora.

Leitura de Mensagem
O locutor - Gostaríamos de ler a mensagem enviada pela Exma.

Deputada Federal Jô Moraes. (- Lê:) “Queridas amigas, companheiras
de muitas lutas, queria hoje estar mais uma vez com vocês, mas
compromissos na Câmara dos Deputados me impedem de
comparecer a essa solenidade. Mas quero dizer que cada uma das
mulheres presentes a essa sessão é uma guerreira em seu campo de
atuação, em seu miniuniverso. Unidas, formam um verdadeiro exército
na superação das barreiras do preconceito, da violência, da
coisificação das mulheres, não importa se dentro de uma sala, se
numa repartição pública, se na esfera de um poder, no espaço de um
bairro ou de uma cidade. Todas somos únicas na teimosia, na
rebeldia, na disposição de fazer a vida mais leve, mais aprazível,
porque doce, compartilhada em igualdade de condições entre homens
e mulheres. E é essa meta, levada com disposição extra, que nos faz
ímpar. Dividimo-nos em Marias e Madalenas, santas e pecadoras, em
redentoras, para que o nosso Brasil seja de fato a terra benfazeja, o
solo fértil onde constituir família, criar filhos, fazer um país, construir
uma nação. Quero aqui cumprimentar e parabenizar todas as
mulheres pelo carinho extra com que se entregam a essa luta diária
por um Brasil mais justo”.

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

brasileiro.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, ilustre companheiro de Mesa e

1º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Stella
Taquette, Diretora de Programa da Subsecretaria de Ações Temáticas
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, representando a
ilustre Ministra Nilcea Freire, é uma honra muito grande tê-la aqui



431

conosco; Desembargadora Selma Maria Marques de Souza,
representando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Vereadora Sílvia Helena, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães,
Vice-Presidente Administrativa do TRT 3ª Região, representando o
Presidente do Tribunal, o Desembargador Paulo Roberto Sifuentes
Costa; Deputada Ana Maria Resende, membro da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática da Assembléia;
Deputada Cecília Ferramenta, membro da Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo da Assembléia; Deputada Elisa
Costa, Líder do Bloco PT-PCdoB nesta Casa; Deputada Gláucia
Brandão, Presidente da Comissão de Cultura da Assembléia;
Deputada Maria Lúcia Mendonça, Vice-Presidente da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática da Assembléia;
Deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social da Assembléia; Deputada Elbe Brandão,
Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas; estas são as
parlamentares que compõem a vigorosa e expressiva bancada na
Assembléia de Minas Gerais. Se a quantidade ainda é um processo
em conquista, com toda a certeza as Deputadas presentes na
Assembléia atuam de maneira altamente positiva e significativa em
todas as causas de interesse de Minas Gerais e que dizem respeito à
causa do gênero feminino; Exmas. Sras. Virgília Rosa, Coordenadora
da Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres, e Carmem
Rocha Dias, Presidente do Conselho Estadual da Mulher; demais
autoridades já mencionadas; gostaríamos, também, de registrar a
presença ilustre do Procurador Epaminondas Fulgêncio e do ex-
Prefeito Chico Ferramenta, do Município de Ipatinga.

Ilustres convidados, senhoras e senhores, a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, na comemoração do Dia Internacional da
Mulher, tem também a satisfação de participar da luta pelo
enfrentamento à violência contra a mulher. Homenageamos, nesta
ocasião, as entidades que compõem a Rede Mineira de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, as casas-abrigo e os
centros de apoio à mulher, nossos importantes parceiros na efetivação
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de medidas para mudar condições históricas de desigualdade de
gênero e permitir à mulher o pleno exercício de sua cidadania.

A participação de Minas Gerais na implementação da Lei Maria da
Penha vem mais uma vez atestar o empenho da Assembléia
Legislativa na formulação e na execução de programas e políticas
públicas para as mulheres. A Lei nº 11.340, de 2006 - Lei Maria da
Penha -, tipificando como crime a violência doméstica e familiar contra
as mulheres, estabeleceu na sociedade a reflexão sobre o cotidiano
de milhares de brasileiras, na medida em que tem provocado debates
no meio jurídico sobre a igualdade entre os gêneros. No entanto, sua
implementação, ao provocar o Pacto Nacional de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres, continua sendo um grande desafio, no
bojo do rompimento de padrões culturais arcaicos e também da rotina
dos sistemas policial e judiciário.

A luta contra a violência familiar associa-se estreitamente à
exploração sexual de meninas e adolescentes e ao tráfico de
mulheres, passando pela realidade da pobreza e do desemprego. E,
ao também ocupar-se da promoção dos direitos sexuais e
reprodutivos, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres envolve um amplo espectro social que diz respeito à saúde,
à educação, à justiça, à segurança pública, à cultura e à geração de
renda. Na sua efetivação, infelizmente Minas Gerais não consta entre
os primeiros integrantes. Apelo, nesta oportunidade, para que o
Estado seja logo incluído entre os atendidos pelos programas e
estratégias que priorizam, sobretudo no âmbito municipal, a
implementação desse Pacto.

Afinal, temos ativamente participado, em articulação estreita com os
demais Poderes, da luta pelo enfrentamento à violência contra a
mulher. No momento, tramita na Assembléia o projeto de lei de
organização do Judiciário, que, entre outras inovações, cria o Juizado
Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A
proposta de criação desse juizado foi feita no fórum técnico “Políticas
Públicas para as Mulheres”, realizado nesta Casa em agosto de 2006.
Na época, o pleito foi levado ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado pela bancada feminina da Assembléia Legislativa e por
representantes de entidades que participaram do fórum. Também o
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Ministério Público trouxe sua contribuição, com a recente instalação
da Promotoria de Justiça Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Devo ressaltar a presença neste Parlamento de uma atuante
bancada feminina, visceralmente preocupada com esse tema e que
vem agindo em frentes paralelas, como os direitos à terra e à moradia,
à saúde e à educação inclusiva.

Tenho a honra e o orgulho de conviver com as Deputadas Ana Maria
Resende, Cecília Ferramenta, Elisa Costa, Gláucia Brandão, Maria
Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, além da Deputada Elbe Brandão,
licenciada, mas à frente da importante Secretaria Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte
de Minas. Nossas Deputadas, por sua vivência particular e visão
diferenciada para as questões que envolvem a vida em comunidade,
têm trazido equilíbrio e representatividade ao nosso campo político.

Tenho certeza de que caminhamos para essa urgente
transformação social que nos dará uma perfeita eqüidade entre os
gêneros, tanto no campo social quanto no campo econômico. Quero
acreditar que muito brevemente não se verá mais a mulher brasileira
como anjo desprotegido ou como uma flor aprisionada, oprimida e
violentada, mas como um ser plenamente incluído no mundo, em
posição de irrefutável autonomia. Muito obrigado.

Registro também a presença ilustre do ex-Deputado Estadual e
Federal e ex-Prefeito de Pouso Alegre João Batista Rosa.

Palavras da Sra. Stella Taquette
Boa-tarde a todos e a todas. Quero saudar a Mesa na pessoa do

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e a todas as mulheres presentes na
pessoa da coordenadora Virgília Rosa, nossa companheira.

Serei breve, pois mais tarde ainda terei a oportunidade de falar
sobre o Pacto, quando me alongarei um pouco mais. Estou muito feliz
por estar aqui e honrada com o convite à Secretaria. Tenho certeza de
que, se pudesse, a Ministra Nilcea Freire estaria aqui.

Gostaria de esclarecer que, apesar do que disse o Presidente da
Assembléia, Minas está entre os primeiros Estados incluídos no
Pacto. De fato, no primeiro documento que saiu sobre o Pacto, Minas
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Gerais não estava incluída como Estado prioritário. Tínhamos de
escolher alguns Estados para dar início ao processo de negociação do
Pacto, que, conforme se verá mais tarde, é difícil e um pouco
demorado. Baseados em critérios que não vou explicitar neste
momento, mas que dependeram do Programa Nacional de Segurança
Pública por Cidadania, foram escolhidos os dez primeiros Estados, e,
de fato, Minas não estava incluída, inicialmente. No entanto,
consideramos importante a sua inclusão e, assim, Minas está na leva
dos primeiros Estados que serão contemplados com os recursos.

Os outros Estados do País também serão contemplados ao longo
dos próximos três, quatro anos de governo, e esperamos que, ao final
deste governo, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência
esteja vigorando a pleno vapor em todos os Estados.

Quero cumprimentar Minas pela iniciativa deste evento tão
importante, principalmente as mulheres que se organizaram para estar
aqui, e gostaria de citar um pequeno poema do Carlos Drummond de
Andrade, poeta mineiro, que nos fala de como devemos estar sempre
nos superando, tentando ser melhores. As mulheres brasileiras estão
dando exemplo, saindo da posição de vítimas que são para ser
protagonistas de um processo de mudança que levará à paz social.
Nesse sentido, o pequeno poema do Drummond fala que o importante
não é inventar, é ser inventado, dia após dia, e que nunca ligue pronta
a nossa edição convincente. Boa-tarde a todos.

Palavras da Deputada Ana Maria Resende
Saudando o Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente,

quero saudar toda a Mesa, os Deputados que nos homenageiam com
sua presença, os convidados, as homenageadas, todos os que vieram
a esta Assembléia Legislativa hoje para podermos comemorar o Dia
Internacional da Mulher. Mas quero cumprimentar, de maneira
especial, as nossas sete Deputadas e dizer a elas e a todos que nós
sete estamos aqui para mostrar a toda Minas Gerais que não existe
lugar determinado, que não existe obrigação de homem e de mulher.
Onde há possibilidade, têm que estar o homem e a mulher.

O nosso Governador Aécio Neves nos dá o exemplo, o modelo a
seguir, quando chama para sua equipe de Secretários cinco mulheres,
estabelecendo o equilíbrio entre o pensar masculino e o pensar
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feminino, o fazer e o querer masculino e o querer e o fazer feminino. O
nosso Governador, tenho certeza, faz como está dito na Bíblia: o
Senhor criou o homem, viu que ele estava só e criou a mulher.
Quando a Bíblia diz que o Senhor criou a mulher, não quer dizer que a
criou fisicamente diferente do homem, mas que o Senhor viu que não
podia, num local, haver pessoas iguais, que era preciso haver o
diferente. E o Senhor criou a mulher, diferente. Quero, com isso, dizer
que as leis estão sendo feitas, mas que lei não mudará a situação de
tantas mulheres esquecidas pelo nosso Brasil e pela nossa Minas
Gerais afora; que todas nós, convidadas e homenageadas, temos que
sair daqui com um propósito, um compromisso: mudar a forma com
que a mulher olha para si mesma, a idéia e a concepção que cada
mulher, no rincão mais longe de Minas Gerais, tem sobre si. Aí,
certamente, não haverá nada, não haverá amarras, e não
precisaremos mais comemorar o Dia Internacional da Mulher, porque
cada uma saberá do seu espaço e que Deus criou o sol para todos, o
que quer dizer vida, mas também trabalho.

Ao mesmo tempo que criou o Sol para todos, Deus criou a sombra e
a água fresca. Nós, mulheres, não exigimos, mas trabalhamos para
mostrar que o Sol também é nosso, e que a sombra e a água fresca
foram feitas também para nós, mulheres.

Deputados, convidados e telespectadores que nos acompanham
hoje pela TV Assembléia, esta é uma semana muito especial, pois
estaremos comemorando, no próximo dia 8, o Dia Internacional da
Mulher. Na verdade, mulher não precisa de um dia específico, de uma
data preestabelecida. O seu dia são todos os dias, pois estamos vivas
e atuantes independentemente de que dia seja. Na verdade, nunca
temos folga.

Deputados e Deputadas, homenagear mulheres é, para mim, uma
missão muito especial; aliás, muito me honra homenagear mulheres
norte-mineiras, que buscam, dão oportunidade, acolhem e caminham
juntas. É uma honra maior ainda homenagear Maria Salete de Souza
Nether e Idalina Viana Mota. É uma alegria recebê-las aqui. A
sensibilidade feminina, o poder de ver o mundo pela retina doce de
quem tem o dom de gerar vida, a capacidade de se multiplicar em
várias para ser a mesma pessoa e a facilidade de compreender
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melhor a realidade e de dar vazão mais rápida às demandas que lhes
batem à porta fazem de Salete e de Idalina pessoas especiais. Salete
e Idalina, vocês, em espaços diferentes, confundem, fascinam e
surpreendem a todos nós!

Minas nasceu com vocação para ser grande e boa; todavia será
ainda maior e melhor na medida em que aumentarmos a participação,
em todas as esferas de poder, de mulheres cidadãs, na construção de
uma sociedade mais harmônica, mais justa e, por isso mesmo, mais
humana.

Num intervalo da lida cotidiana nesta Assembléia Legislativa, na
continuação de meu trabalho sob outras formas e na visita aos
eleitores para ouvir e buscar compreender as percepções, os anseios
e as necessidades do Norte mineiro, conheci Idalina Viana Mota. E
hoje, ao ser chamada para homenagear mulheres formadoras de
opinião, que ocupam espaços institucionais e implementam neles a
inserção social de tantos, a imagem, a obra e o nome de Idalina fluem
naturalmente em minha mente e no meu coração. Vereadora na
cidade de Manga e Prefeita em Miravânia, tem sido sempre
protagonista da história do Norte de Minas, e não apenas mera
espectadora.

Idalina, mesmo vivendo a dura realidade de dar respostas concretas
como Prefeita de uma pequena cidade do Norte de Minas, nunca se
desligou do seu sonho, nunca perdeu o seu romantismo; transformou
a rotina do seu dia-a-dia numa sucessão de novidades e descobertas.
Quando se sentia fraca, fazia dela sua fortaleza, tirava dali lições de
otimismo e de determinação. Foi sempre resistente nas intempéries
da vida, pois, sendo mulher, é vida, tem vida e gera vida. Além disso,
sabe a noção exata do que significam as palavras “amor” e “amar”.

Foi para você, Idalina, e para tantas outras Idalinas brasileiras que
Geraldo Alckmim, ex-Governador de São Paulo, disse: “Política sem
mulheres é como o céu sem estrelas”. Elas são diferentes. Todas
formulam políticas públicas que comprometem seus governos com a
justiça social.

Parabéns Idalina, esta Assembléia reconhece publicamente a
importância do seu trabalho e do seu valor como pessoa.

Salete, com seu jeitinho e sua delicadeza, você soube galgar e
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conquistar seu degrau na escada da vida, que inclui o lado
profissional, o lado familiar e o lado pessoal. Fez questão de ser
sempre o sexo frágil e de ter a consciência de que fragilidade não
significa fraqueza. Essa fragilidade da Salete, na verdade, significa
sensibilidade. Uma mulher inteligente que faz questão de ser vista e
considerada como um vaso frágil, para ser tratada com respeito,
carinho, amor e cuidado. E é nesse momento que ela mostra a força
que tem.

A educadora Sandra Mamede foi muito feliz quando afirmou que ser
forte não significa gritar para ser ouvida. Não é preciso exigir para
conseguir as coisas, se com um jeitinho especial é possível pedir e ser
atendida. Não é preciso medir forças, enfrentar, pois a sua força está
na persuasão. Não é preciso se armar, pensando estar numa guerra
física, achando que é vergonhoso recuar; às vezes, para se ganhar
uma guerra, é preciso recuar, fortalecer-se para, então, avançar com
mais força, mais segurança, mais convicção e atingir o seu alvo.

Por isso, neste momento, trago lá do sertão norte-mineiro a
educadora Maria Salete de Souza Neter, esposa, mãe, educadora e
mulher acima de tudo. A Salete, que, ao longo dos anos, tem prestado
um grande serviço como operária da educação, a nossa doce e
querida Salete, tem o espírito da mulher que desbrava os obstáculos
para realizar sonhos.

Na verdade esta homenagem que prestamos à Salete e à Idalina é
extensiva a todas as mulheres de Minas Gerais e deste imenso e
amado Brasil, sensíveis, afáveis e, acima de tudo, guerreiras em
potencial.

Para homenagear todas as Idalinas e Saletes reunidas aqui, assim
como todas as outras que compõem os 51% da população brasileira,
lerei os versos de um autor desconhecido. “A mulher ideal / é aquela
que é maravilhosa acima de tudo. / Que pode com um sorriso
provocar amor e felicidade. / A mulher ideal... / É aquela que é simples
por natureza. / Que pode explanar com simples gestos toda a sua
feminilidade e grandeza. / A mulher ideal... / É aquela que sabe como
ninguém entender os sinais do amado, antevendo-lhe os movimentos,
estando sempre ao seu lado. / A mulher ideal... / É aquela que não
seja perfeita, pois somente Deus o é, mas que busque a perfeição em
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todos os seus gestos. / A mulher ideal... / É aquela que, mesmo com o
passar dos anos, tenha sempre o sorriso de menina, pois o enrugar da
pele é ínfimo perante a alma feminina.”

Por isso tudo, viva a mulher, não somente no dia 8 de março, não
somente no segundo domingo do mês de maio, não somente no dia
das avós, mas viva a mulher todos os dias, todas as horas, todos os
minutos e todos os segundos, porque somos o sal da terra, a luz do
mundo, o doce da vida. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, a
Deputada Cecília Ferramenta.

Palavras da Deputada Cecília Ferramenta
Boa tarde a todas e a todos. “Pode-se graduar a civilização de um

povo pela atenção, decência e consideração com que as mulheres
são educadas, tratadas e protegidas." Com essas palavras do
Marquês de Maricá, Senador e Ministro do Primeiro Império brasileiro,
gostaria de iniciar a minha fala em comemoração do Dia Internacional
da Mulher.

É com muita alegria que cumprimento as minhas colegas Deputadas
Ana Maria Resende, Elbe Brandão, Elisa Costa, Gláucia Brandão,
Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, reafirmando que para mim é
uma honra participar de uma bancada feminina atuante e
representativa das mulheres de Minas Gerais nesta Casa Legislativa.

Saúdo o nosso Presidente, Deputado Doutor Viana, que, neste ato,
representa o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, e em cuja
pessoa cumprimento as autoridades que compõem a Mesa. Quero
cumprimentar também todos os colegas Deputados e parabenizá-los
pela presença neste Plenário. Nestes cinco anos em que participo
desta comemoração, é a primeira vez em que vejo presença tão
maciça dos nossos companheiros Deputados.

Mais do que uma simples data, o Dia Internacional da Mulher é uma
conquista. Esse dia representa uma luta intensa e diária pela
igualdade de direitos, independência, autonomia e respeito à mulher.

Temos que continuar avançando, e para isso é fundamental a
participação das mulheres nas atividades políticas, nas associações
de bairro, nos sindicatos, nas câmaras municipais, nas assembléias
legislativas, no Congresso Nacional e em todas as instâncias políticas
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e sociais. Somente com a mobilização das mulheres de todas as
idades poderemos participar ativamente da transformação da nossa
sociedade, fazendo parte das tomadas de decisão.

Pensando nisso, este ano escolhi, para prestar a minha
homenagem, duas jovens mulheres que têm ampla participação na
sociedade e têm ocupado espaços onde os homens ainda são
maioria. Tenho o prazer de homenagear Sandra Helena do
Nascimento Silva, Diretora do Sindicato dos Comerciários de Ipatinga,
e Izabella Cristina Pimenta Rocha, Vice-Presidente da Câmara Mirim
do Município de Ipatinga.

Izabella Cristina, neste momento, gostaria de aproveitar, ao
homenageá-la, para homenagear também seus pais, Edinho
Ferramenta e Sandra, e também a Elza, que é a coordenadora do
programa da Câmara Mirim de Ipatinga.

Izabella mal saiu das fraldas - tem apenas 14 anos -, mas já está
amplamente envolvida nas questões políticas da nossa cidade e é a
Vice-Presidente da Câmara Mirim de Ipatinga. Além de ser uma
liderança estudantil e sempre participar das campanhas e atividades
da sua escola, sendo uma referência para seus colegas, Izabella faz
parte do Projeto Câmara Mirim e acompanha todo o processo
legislativo da Câmara Municipal de Ipatinga. Mesmo com a pouca
idade, Izabella não quer apenas saber o que acontece no seu
Município: ela quer ir além. Ela quer participar da vida política e poder
acompanhar as decisões que afetam a sua comunidade. Parabéns,
Izabella.

Agora farei homenagem à Sandra Helena. Gostaria, Sandra, que
você ficasse de pé.

Sandra Helena é uma guerreira: foi vítima de violência doméstica
por 11 anos, no seu casamento. Após seis meses de casada,
começaram as torturas. Nesse período ela teve seu braço quebrado,
com fratura exposta, e passou por quatro cirurgias para recompô-lo.
Mas não ficou parada. Em 1999 ela deu seu grito de guerra, seu grito
de liberdade, disse um “basta!” e foi à luta. Hoje ela é Diretora do
Sindicato do Comerciários de Ipatinga. Além de defender a sua
categoria, ela faz um trabalho de conscientização junto às mulheres
do Município de Ipatinga e junto à sua categoria.
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Parabéns, Sandra. Você é uma das tantas Marias da Penha que
existem em Minas Gerais, às vezes escondidas, pois não tiveram a
coragem de dar esse grito de independência e de liberdade, esse grito
para a luta. Parabéns, mais uma vez, Sandra Helena.

Fernando Pessoa, grande poeta da língua portuguesa, disse: “O
valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na
intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”.

Rendo também as minhas homenagens a todas as homenageadas
que se encontram neste Plenário e, com um carinho especial, à Sra.
Josefina Tavares, do Grupo Se Toque, e a D. Argentina Leite,
voluntária do Projeto Videiras, ambas da nossa cidade de Ipatinga,
aqui justamente homenageadas pela Deputada Rosângela Reis.

Parabéns a todas as mulheres, guerreiras, mães, filhas, operárias.
Parabéns a todas as mulheres de Minas, do Brasil, do mundo.
Parabéns a todas as mulheres que, de alguma forma, de algum modo,
do mais sofisticado ao mais simples, fazem desta terra um lugar mais
humano, mais digno, mais feliz de se viver. Mulher é vida. Muito
obrigada e um grande abraço em cada uma de vocês.

Palavras da Secretária Elbe Brandão
Boa tarde a todos. Cumprimento o Deputado Doutor Viana - hoje o

“bendito-é-o-fruto-entre-as-mulheres” - e cumprimento esta Casa, que
sempre respeitou este momento, eu diria, do encontro de mulheres.

Geralmente é uma tarde em que esta Casa retoma a reflexão,
retoma a fala e nos permite dedicar um pouco de tempo ao que
somos, ao que representamos, principalmente pela luta que
empreendemos. A luta não é somente de gênero, tampouco de
direitos; acredito que é uma luta muito maior, que transcende algumas
conquistas tangíveis. Nossa luta é milenar. Nos principais livros lidos
hoje, no nosso país, como “O Livreiro de Kabul”, “O Caçador de
Pipas”, “A Cidade do Sol”, vemos a literatura mundial de “best-sellers”
chamando a atenção para mulheres que ainda vivem de burca, que
são impedidas de mostrar sua cara, de gozar dos direitos existentes
nesta aldeia global chamada Terra. Aqui, no Brasil, temos de nos
orgulhar da marcha que fazemos no tempo e no espaço, mostrando
nossa cara e convivendo com a diversidade. A bancada feminina
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desta Casa merece o aplauso da sociedade mineira porque tem feito
isso. Aplaudimos essas mulheres na figura da Cecília, da Elisa, da
Ana, da Gláucia, da Maria Lúcia. Sempre soubemos,
independentemente de partido, conviver com a diversidade com
respeito, para caminharmos juntos, mostrando a múltipla face da
mulher mineira.

Foi-nos pedido que utilizássemos apenas 3 minutos, mas, para uma
mulher, 3 minutos é muito pouco. Nós, que rejeitamos a violência, que
lutamos contra ela, temos na voz o maior instrumento das nossas
conquistas.

Tenho a absoluta certeza de que, se pudesse, o Governador Aécio
Neves estaria aqui, dando um abraço pessoalmente em todas as
mulheres, em todas as mulheres mineiras. Gostaria de parabenizar
especialmente a Ana Maria, que traz aqui duas companheiras, duas
guerreiras, mulheres do sertão, do Norte de Minas, a Salete e a
Idalina. Quero expor também a alegria que sinto por trazer a esta
Casa a Ana Lúcia. Gostaria que você ficasse de pé, Ana. A Ana Lúcia
é uma dentista, uma brava guerreira do sertão e primeira-dama de
Monte Azul. E aqui faço uma reflexão sobre o papel de todas estas
mulheres que, como a Ana Lúcia, acompanham os Prefeitos, os
Vereadores, os Deputados desta Casa. Como vemos, não basta ser
primeira-dama. A Ana, como primeira-dama, trabalha e faz a
diferença. Minha homenagem a você, Ana Lúcia, em especial pelo
que vi, pelo seu carinho no programa do Agente Jovem, no Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil na sua cidade, pela forma como
você buscou fazer a diferença com as mulheres do artesanato,
fazendo gerar emprego e renda, fazendo com que aquelas mulheres
vivessem com dignidade. Lá, na sua cidade, você não é esposa de Zé
Edvaldo, você é a Ana, querida e amada por toda aquela terra, na
qual faz a diferença.

Nesta Mesa, temos um exemplo dessas mulheres que fazem a
diferença: a Cecília já foi a primeira-dama de Ipatinga, e a Ana já foi a
primeira-dama de Montes Claros. E assim, ao lado dos homens, as
mulheres marcham em busca de uma sociedade mais justa, fraterna e
humana. Sei que nossa luta não é apenas uma luta de mulheres
lutando por mulheres, mas de toda uma sociedade, de homens e
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mulheres lutando por um mundo melhor e mais solidário, com muito
respeito pela diversidade.

Cumprimento a Cristina, esta nossa brava guerreira do PSDB, e o
PSDB aqui presente, homenageando todas as mulheres. Saúdo
também as bravas meninas do Corpo de Bombeiros, que hoje fazem a
diferença. Cumprimento as mulheres que estão na Justiça, no
Ministério Público, na medicina, enfim, as que estão em todo e
qualquer lugar da sociedade fazendo a diferença.

Há uma outra homenageada que gostaria de ter aqui, nesta tarde,
mas que, por uma adversidade, não pôde comparecer. Refiro-me à
Vereadora Maria Antônia. Há um Município chamado Nova
Porteirinha, situado ao lado de Janaúba. Trata-se de um Município
recém-emancipado, que tive a honra de emancipar quando atuei como
Deputada nesta Casa. Lá, hoje, há cinco Vereadoras, em um conjunto
de nove Vereadores. Assim, na pessoa da Tonha, homenageio as
Vereadoras Regina, Dona Dora, Marilza e Dona Calu. Então, são
cinco Vereadoras, fazendo a diferença para Minas Gerais e superando
os 50% da representação.

Sr. Presidente, é com muita honra que levaremos àquela Casa
Legislativa, representada aqui pela Daniela, as nossas homenagens.
Trata-se de um pequeno Município do Norte de Minas, do sertão. Até
há pouco tempo, Ana Maria Resende, essa era uma terra de coronéis,
mas hoje mostra, na força do voto e do trabalho, a diferença desta
sociedade que estamos construindo.

Por fim, parabenizo todas as homenageadas. Sei que todas foram
selecionadas a dedo pelas Deputadas desta Casa. Aliás, foi com
muita dificuldade que se fez essa seleção, porque, na verdade, na
tentativa de sermos justas com tantas mulheres que fazem a diferença
nesta nossa Minas Gerais, teríamos de triplicar aqui o número de
homenageadas. Mas, ao homenagear cada uma de vocês, esta Casa
homenageia todas as mulheres mineiras. Fica aqui, então, o nosso
respeito ao parlamento.

Muitas poesias, no dia de hoje, foram citadas, mas gostaria de me
reportar a um pensamento de um xamã indígena. Perguntaram-lhe
como ele conseguia, com tanta adversidade no mundo, manter um
semblante tão sereno e ter tanta calma. Ele respondeu que era como
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qualquer outro ser humano. Dentro dele, havia dois cães que
brigavam permanentemente, que viviam em guerra: o cão do bem e o
cão do mal. Perguntaram-lhe, então, qual venceria a guerra. Ele
respondeu que seria aquele que melhor alimentássemos. Assim, que
possamos, nesta tarde, alimentar e exercer a prática do bem. Só o
amor é capaz de superar todas as tragédias e todos os desafios que
vive o nosso planeta. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Elisa Costa
Minha saudação ao 1º-Vice-Presidente desta Casa, Deputado

Doutor Viana, nosso amigo. Na pessoa dele, cumprimentamos os
demais Deputados e seus familiares que se encontram aqui, nesta
tarde.

Cumprimento a Stella, representando aqui a Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres. Gostaria que ela levasse o nosso abraço à
Ministra Nilcéa Freire e dizer-lhe que foi um sucesso a II Conferência
Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. Mais de 200 mil
mulheres participaram, em todas as instâncias, das conferências
municipais e estaduais, culminando com a Conferência Nacional.

Amanhã a Ministra Nilcéa Freire, com a presença do Presidente
Lula, lança o II Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres.

Aproveito, Stella, para convidá-la, em nome da bancada feminina e
da Assembléia Legislativa, para participar dos seminários regionais,
que estamos tentando viabilizar, para discutir a implementação da Lei
Maria da Penha.

Gostaríamos da presença, em cada seminário, de representante da
Secretaria Nacional, junto à Coordenadora Estadual, Virgília Rosa,
assim como aos diversos movimentos sociais, para que possamos
caminhar em grande parte das cidades de Minas Gerais e discutir a
efetiva implantação da Lei Maria da Penha. Essa é uma tarefa
concreta desta Casa para que possamos divulgar mais a lei, fazendo-
a conhecida em todos os Municípios. Devemos envolver os
Executivos Municipais, os Legislativos, os Judiciários, assim como os
movimentos sociais, na implementação dessa lei. Publicamente, deixo
o convite para que a Secretaria possa assumir conosco essa tarefa
em Minas Gerais.

Em meu nome e no de todas as Deputadas desta Assembléia,
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nossas amigas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, Gláucia
Brandão, Maria Lúcia Mendonça, Rosângela Reis e Elbe Brandão,
cumprimentamos as representações que aqui se encontram de
companheiras dos diversos Legislativos mineiros, como a Vereadora
Cida Pereira, de Governador Valadares, e tantas outras.
Cumprimento-as pelo trabalho integrado, que estamos fazendo nesta
Casa Legislativa, das políticas, das ações e das relações
estabelecidas.

Há um cuidado especial em nossa atuação, assim como em nossa
representação e em nossa relação com os movimentos. Existe essa
força muito importante na Assembléia Legislativa. Quero me somar a
todos os movimentos sociais e de luta que se manifestarão durante
esta semana, como a Marcha das Margaridas, a Via Campesina, o
movimento das mulheres ligadas às lutas do campo. Todas estarão
refletindo acerca de sua formação e de sua organização, assim como
sobre a luta e a presença da mulher na sociedade neste momento de
mudanças.

Nossa Assembléia, durante os últimos anos, refletiu principalmente
sobre dois temas, para nós, muito importantes: a mulher e as relações
de poder, e o enfrentamento da violência contra a mulher. Esses dois
temas, prioritariamente, tomaram conta da nossa luta, dos nossos
movimentos e das nossas representações. Não podemos dizer que já
resolvemos os outros temas. Há muito ainda a caminhar, se
considerarmos a saúde, as lutas no mercado de trabalho, na
educação, enfim, se pensarmos em outros temas relacionados à
causa da mulher.

Todavia, os dois temas citados anteriormente dizem respeito a
desafios maiores de nossa construção. É verdade que, em nossa
construção, estamos lutando para fazer o novo todos os dias. E fazer
o novo todos os dias nas relações afetivas, na luta da presença
feminina na política e no combate à violência, é, sem dúvida, um
grande desafio. Primeiramente, pela própria atitude da mulher, que
deve ser, todos os dias, pensada e refletida, no seu tempo, no seu
espaço e na sua construção; depois, pela exigência que temos de
fazer. Não podemos ter um Estado nem Municípios omissos quanto à
causa da mulher.



445

Por isso, precisamos de políticas públicas do governo federal, do
Estado e dos Municípios, para nos ajudar a romper as barreiras do
preconceito e da discriminação. Por meio da luta organizada,
poderemos implementar políticas que possam mudar a vida da mulher
e colocá-la num patamar de igualdade e de liberdade.

Esses dois temas, sobre os quais a Assembléia tem refletido, mais
uma vez se tornam notórios pela presença de todos nós aqui, onde há
representações dos centros de referência e de apoio, de combate à
violência, da rede de proteção e das casas-abrigo. Estão aqui, hoje,
pessoas que passaram por dores, humilhações, isolamento, medo e
agressões, refletindo uma história muito rica, pois tiveram de ter
coragem para fazer suas denúncias e, muitas vezes, para conviverem
com a impunidade.

Então, há aqui uma soma de experiências de vida, de história.
Todavia, não queremos ficar apenas nisso, mas ir além do que já
representamos. Foi grande o passo que demos, pois dispomos de
políticas públicas de enfrentamento. Temos um pacto nacional de
enfrentamento, de combate à violência, do qual fazem parte Minas
Gerais e outros 11 Estados. Isso, porém, não é suficiente para que
nossa luta seja reconhecida na sociedade, para que haja menos
violência, para que a mulher seja totalmente libertada dos medos e
das contradições do dia-a-dia.

Reunimo-nos aqui para somar forças, energias necessárias ao
combate a toda forma de opressão, discriminação e preconceito, bem
como para melhor organizarmos nossa luta, visto que, dessa forma,
conquistaremos mais espaço na sociedade. É preciso exigir o que for
necessário dos governantes, de todos os poderes, já que precisamos
de mais recursos, de mais políticas e de mais liberdade nesse tempo
da nossa vida e da nossa história.

Quero homenagear aqui a Vera Lúcia e a Jandira, enfim, todas as
mulheres que sofreram algum tipo de violência. Há aqui um texto
escrito pelas mulheres da Casa Abrigo, de Governador Valadares:
“Dezesseis anos de medo, de insegurança, de opressão, longos anos
de angústia, violência física e psicológica, que precisou de fé, de
coragem, de atitude, de luta. A Casa Abrigo foi uma providência, a
porta de entrada para o começo de um novo propósito de vida. Há
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cinco anos livre, convivendo com a sociedade, cuidando dos filhos,
presente no mercado de trabalho, de uma forma emocionalmente,
fisicamente e psicologicamente recuperada. A Casa Abrigo foi a
mão estendida, o direito a uma vida melhor”. Esse é o texto da Vera
Lúcia; na verdade, é o texto de todas nós aqui presentes, que, dando
nossas almas, buscamos recuperar vidas. Parabéns a vocês que
lutam, que estão no enfrentamento do dia-a-dia. Essa causa é muito
dura, mas também tem a leveza da simplicidade, da sensibilidade e,
principalmente, da liberdade, quando conquistada por cada mulher.
Um grande abraço.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - Com a palavra, a
Deputada Gláucia Brandão.

Palavras da Deputada Gláucia Brandão
Boa-tarde a todas e a todos. É com muita alegria e gratidão a Deus

por ser mulher que estou aqui, neste dia especial. Cumprimento os
membros da Mesa, especialmente o colega Deputado Carlos Pimenta,
que preside os trabalhos nesta oportunidade, representando o
Deputado Alberto Pinto Coelho, na pessoa de quem cumprimento
todos os colegas que participam deste evento, nesta data tão
importante; cumprimento minhas colegas de bancada e expresso
minha alegria por poder aprender com elas a lutar, a desenvolver
ações e leis que realmente promovam justiça, desenvolvimento
educacional e social no nosso Estado. Obrigada, Ana Maria Resende,
Cecília Ferramenta, Elisa Costa, Maria Lúcia Mendonça, Rosângela
Reis e Elbe Brandão, que abriu mão de seu mandato para, no Norte
de Minas, ajudar ao Governador e ao nosso Estado. Cumprimento
ainda minha colega Vereadora do PPS, que tanto tem feito por Belo
Horizonte e pelo Estado. Agradeço, enfim, a todos os presentes,
especialmente aos homens que participam deste evento.

Na realidade, todos somos responsáveis pela construção de uma
sociedade mais justa. Não são as mulheres sozinhas nem os homens
sozinhos. Deus viu que o homem estava só e nos fez como
companheiras idôneas para ajudar o homem a construir uma
sociedade melhor. Todos os anos, reunimo-nos aqui para comemorar
o Dia Internacional da Mulher, como uma forma de fazermos um
balanço das conquistas das mulheres nesses anos de luta, para que
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seus direitos sejam reconhecidos e respeitados. É um momento de
reflexão, para avaliarmos os avanços, os nossos limites e as novas
possibilidades; temos de lutar para conseguir essa tão almejada
igualdade, entre homens e mulheres no exercício dos direitos civis,
políticos e sociais, prevista na Constituição de 1988. Sabemos que
muitas vitórias foram alcançadas, mas ainda existem muitas searas a
serem desbravadas. Mas, para nós, mulheres, a luta nunca foi um
fator inibidor da nossa iniciativa. A mulher possui, em sua essência, a
garra, a persistência e, sobretudo, o amor, elementos que dão a força
necessária para enfrentar os desafios impostos pela vida. Prova disso
é a história da minha homenageada, D. Efigênia Pimenta, mulher
guerreira, incansável, que pautou a sua vida pelo comportamento
firme e ético das mulheres especiais. Com a sua determinação, como
educadora, criou seus filhos e ativistas nas causas étnicas e
comunitárias. É líder do movimento negro em Ribeirão das Neves. É o
exemplo de uma pessoa que sofreu, mas que transformou a sua dor e
o seu sofrimento em bandeira de luta para conseguir uma qualidade
de vida melhor para suas companheiras. Na sua pessoa, D. Efigênia,
quero homenagear todas as mulheres de Ribeirão das Neves e da
nossa Região Metropolitana, que, com bravura, superam as
dificuldades de ser mãe e pai e mostram que, com uma educação
responsável, formamos homens e mulheres de bem.

Como nos ensinou o apóstolo Paulo, em Coríntios, XIII: “Ainda que
eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor
seria como o bronze que soa e como o sino que retine; ainda que eu
distribuísse todos os meus bens entre os pobres e entregasse o meu
próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor nada disso
adiantaria”. Assim procuramos homenagear as mulheres que colocam
o seu coração como instrumento de trabalho, fazendo da prática da
fraternidade a sua senha. Por meio da amiga Cláudia Maria Pereira da
Silva, Coordenadora do Ministério de Mulheres da Oitava Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, demonstramos o nosso
reconhecimento a todas as mulheres que acolhem mulheres
desamparadas, que criam filhos que não geraram, que promovem a
orientação necessária para o caminho do trabalho, da geração de
emprego e renda, da capacitação e, principalmente, que norteiam
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adultos e crianças para o caminho da fé, da esperança e do amor a
Deus. Claudinha, nesta homenagem, quero homenagear todo o
Ministério, todas as 50 mulheres que com você lutam para dar
dignidade. São mulheres transformadas e que transformam vidas.
Mulheres que se dedicam, vivem para servir a Deus e ao próximo e
fazem das suas vidas uma meta de servir, sobretudo, a Deus e ao
próximo. Pois Ele, Deus, é a síntese de tudo. Assim as mulheres
mineiras são reconhecidamente enaltecidas neste dia dedicado a elas.
Se ainda temos muito que caminhar, podemos fazê-lo de maneira
singular, colorindo com o verde da esperança as bandeiras a serem
deflagradas em prol dos interesses da mulher, colocando em nossas
mãos o perfume do amor, para que sejamos instrumentos para
conduzir nossos filhos, nossos irmãos, nossas irmãs para o caminho
do bem, fazendo do nosso dia-a-dia a oportunidade para novas
conquistas. Fica o meu agradecimento e reconhecimento às entidades
aqui presentes, pela sua atuação e pela forma que contribuem para
que a mulher receba a atenção e a dignidade necessárias. Todas nós
temos uma bela missão a cumprir, cada uma dentro de suas aptidões.
Como seria gratificante se mais mulheres se engajassem na luta dos
direitos femininos, em especial se interessando mais pela política,
procurando ocupar cargos eletivos e contribuindo com a sua intuição e
sensibilidade para que o poder público tenha as nuanças da
feminilidade a seu favor! Mulheres que amam, mulheres que sofrem,
mulheres que superam seu sofrimento, lutam e fazem da vida a sua
bandeira. O meu abraço afetuoso a todos aqui presentes, àquelas
mulheres que permanecem anônimas nos rincões de Minas, mas com
o mesmo brilho de todas as que permanecem na nossa luta.

Para terminar, gostaria de deixar para reflexão um texto de Clarice
Lispector: “Sonhe com aquilo que você quiser, seja o que você quer
ser, porque você possui apenas uma vida, e nela só tem uma chance
de fazer aquilo o que quer. Tenha felicidade o bastante para fazê-la
doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e
esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não
têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das
oportunidades que aparecem em seu caminho. A felicidade aparece
para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para
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aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que
reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas”.
Completo com Vinícius de Moraes: “A vida só adquire vida quando a
gente empresta a vida para o resto da vida”. Muito obrigada.

Apresentação Artística
O locutor - Neste momento, assistiremos a uma apresentação

artística da Companhia Baobá de Arte Africana e Afro-Brasileira, que
tem como Diretora e coreógrafa Júnia Bertolino.

- Procede-se à apresentação artística.
Palavras da Deputada Maria Lúcia Mendonça

Muito obrigada. Mandaram-me falar pouco, em face do adiantado da
hora, mas isso vai ser difícil pra danar porque estou altamente
motivada com o que ouço e com a presença de vocês. De fato, será
um sacrifício violento. Mandem o avião esperar um pouco mais - não
para mim, mas para a representante da Ministra, que tem
compromisso e precisa retirar-se.

Na pessoa da Stella, representante da Ministra, e na da encantadora
Virgília Rosa, cumprimento todas as mulheres da Mesa. Cumprimento
também as minhas queridas amigas Deputadas, que não preciso
mencionar, companheiras e lutadoras que trabalham conjuntamente
por uma posição da mulher no mundo de hoje. Parabenizo, na pessoa
do companheiro Deputado Carlos Pimenta, o Presidente da
Assembléia. Vocês viram o carinho com que o nosso Presidente trata
as mulheres; por isso, queremos conclamar a todas a vir para a
Assembléia, ser Deputadas. Venham para cá; está na hora de
abraçarmos a causa política. Precisamos formar uma Mesa como esta
que aí está, porque a nossa Mesa na Assembléia só tem homens.
Ainda não temos sequer uma mulher na Mesa desta Casa, mas
podem ter certeza de que estamos batalhando por isso. Está escrito
aqui o que me mandaram falar, mas na verdade sou péssima para ler;
prefiro falar o que vai no meu coração. Então, vou pinçar algumas
coisas, até para ser mais rápida. Pegando um “gancho” nas músicas
que foram cantadas, ouvimos o rapaz falar: “comigo não, violão”. Não
ouvimos? Então, temos de falar isso: comigo não, violão. Esse “violão”
significa muita coisa. Acho que essa música falou muito sério a
nossos corações. Comigo não, o que fazem conosco; comigo não. É



450

preciso que nós, mulheres, saibamos falar “comigo, não”. Vocês
também ouviram aqui em uma música: “Eu vim para fazer chuê, chuá,
chuê, chuá”. É para isso que nós, mulheres, viemos ao mundo: para
fazermos, sim, chuê, chuá, chuê, chuá, em todos os lugares em que
estivermos.

Para isso, precisamos nos unir, valorizar a mulher e, acima de tudo,
fazer com que o mundo entenda, como nos disse hoje o Dr. Eduardo,
pela manhã - uma manhã maravilhosa no Teatro da Assembléia -, que
é, Deputado Carlos Pimenta, feminino. Somos, queridas mulheres,
queridas amigas, a maioria no mundo. Como comentávamos - eu,
Gláucia e Rosângela -, somos 51% e somos mães do restante, então
somos a maioria. Somos mães de todo mundo, todas as pessoas
nasceram de uma mulher. Somos certamente a grande maioria. Será
que entendemos isso? Será que já paramos para pensar a nossa
função no mundo de hoje? Quero me dirigir a todas os que estão aqui
e a todas as mulheres da nossa querida Assembléia Legislativa.
Vocês não imaginam o que há de mulheres trabalhando pelos
corredores desta Assembléia, mulheres que realmente cumprem o
seu papel. Nossas queridas servidoras, mulheres da comunicação,
mulheres que trabalham nos gabinetes, todas as mulheres que lutam
e que trabalham para dar dignidade ao trabalho legislativo, porque
todos que estamos aqui - somos 77 Deputados - não concordamos
em dizer que político não presta. Estamos provando, com o nosso
trabalho, a nossa ética e a nossa dignidade, que fazer política é ser
servidor de Deus para a transformação do mundo em que vivemos. É
desse jeito que todos desta Casa trabalhamos, permitam-me os
homens, em especial as mulheres.

Quero, com muito carinho, homenagear duas mulheres da minha
região. Falo de boca cheia: sou de Cataguases, da Zona da Mata
mineira, e a primeira mulher eleita na região. Imaginem que absurdo!
Quantas mulheres me antecederam, quantas estão aqui hoje, e sou a
primeira. Sabem por quê? Porque tive coragem, uma coragem que
não imaginam. Sou uma Deputada, Dan - o Dan veio me incentivar, e
tenho de olhar para ele -, eleita sem ajuda de ninguém, porque fui
Prefeita de Cataguases, com muito orgulho - também a primeira
mulher Prefeita de Cataguases. Depois o compromisso me chamou,
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Deus me orientou, e estou aqui como Deputada. Fiz uma campanha
de pé no chão, andando de casa em casa, não só na minha querida
Cataguases, onde todas as portas se abrem até quando passamos,
pelo trabalho consciente que realizei. Fiz isso em outros Municípios,
onde as pessoas não me conheciam, e eu tinha a coragem de dizer:
sou candidata a Deputada Estadual e preciso do seu voto para me
tornar a representante da Zona da Mata, para eu ser a ligação entre
os Municípios da Zona da Mata e o melhor Governador que este país
já teve, que, se Deus quiser, será Presidente - nosso Aécio Neves. A
resposta veio no voto, e hoje estou aqui, falando para vocês, primeiro
como mulher, depois como Deputada, representando as mulheres.

Com muito carinho, quero homenagear duas mulheres da minha
região que muito têm feito em prol da mulher, em duas áreas
essenciais. Uma, da minha querida Cataguases, é responsável pelo
atendimento e acolhimento de centenas de mulheres na área da
saúde, Dra. Maria Ângela Girardi, médica ginecologista, ultra-
sonografista e sexóloga, formada pela Universidade Federal de Juiz
de Fora e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Cataguases.

Dra. Maria Ângela, levante-se, por favor! Com trabalho de extrema
capacidade, prepara pais e educadores na abordagem da sexualidade
da adolescência. E foi uma das responsáveis pela implementação da
educação afetivo-sexual em várias escolas de ensino da nossa
cidade.

A minha outra homenageada atua na Justiça. Imaginem as
dificuldades para uma mulher desenvolver um trabalho no campo da
Justiça, em razão dos preconceitos. Ela tem realizado um trabalho
exemplar em Leopoldina, cidade vizinha, que se encontra a apenas
20km de Cataguases. Não sabemos onde é a porta da cozinha e a da
sala. Ela é de Palma, outra encantadora cidade, perto da nossa
região. Levante-se, por favor, Dra. Roberta Lima de Paula! Ela é
Defensora Pública da Comarca de Leopoldina, pós-graduada em
Direito Público pela Faculdade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e
em Direito Civil e Direito Processual Civil. Hoje a Dra. Roberta Lima de
Paula exerce também a tarefa de ensinar e é professora do curso de
Direito das Faculdades Integradas Doctum, de Leopoldina. Duas
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mulheres, dois exemplos de vida e dois exemplos de que o mundo é
cada vez mais feminino. Volto a dizer que é preciso que nós,
mulheres, conscientizemo-nos disso.

Algo me preocupa demais, Deputadas, Sr. Presidente e público
presente. No ano passado, discutimos a violência contra a mulher.
Neste ano, quando nos assentamos para prepararmos o dia de hoje,
verificamos novamente que ainda existe violência contra a mulher.
Será que a discussão do ano passado não valeu nada? Será que
todos não saíram daqui imbuídos de uma transformação com
participação, para que essa violência realmente diminuísse? Criam-se
situações, situações e situações para resolver a questão da violência
contra a mulher. Cada um responda de acordo com a sua consciência.
A violência contra a mulher tem diminuído? Tem acabado? O que
tenho escutado não é isso, mas, sim, uma luta para diminuí-la.
Todavia os fatos continuam acontecendo. Sabem por quê? Talvez por
negligência nossa. Nós, que temos a chance de participar desta
discussão, não estamos aqui apenas para homenagens. Todas vocês,
mulheres, vieram não somente para receber prêmios, mas também
para fazer a transformação de que precisam os seus Municípios e
porque são conscientes de que precisam integrar-se ao trabalho
deles.

Hoje, de manhã, foi dito algo sensacional: “Os homens não estão
preparados para o nosso ‘não’”. Ainda acrescento: não estão
preparados para o nosso “sim”. Quando dizemos “não”, dizemos “não”
na cama - algo que antigamente não se podia dizer. Temos os nossos
direitos sexuais. Além disso, temos o direito de dizer “sim” quando
optamos por desempenhar uma função que queremos, mas que
desejam nos impedir de realizar. Dizemos: Sim, farei porque quero. É
preciso, minhas amigas, que, nós, mulheres, sejamos realmente
determinadas e saíamos daqui hoje com essa vontade. Queridas
mulheres homenageadas, vocês foram destacadas em seus
Municípios por nós, Deputadas, pelo trabalho que realizam. Vieram,
sim, para receber uma homenagem, mas saiam daqui com o
compromisso de transformar os ambientes onde estão. Repito o que
disse no ano passado: mulher precisa continuar sendo linda. Não
existe mulher feia, pois hoje há vários recursos. Obviamente uns são
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caros, mas há um simples e um dos melhores: a caminhada, com a
qual não se gasta dinheiro algum.

Então, é preciso que mantenhamos a beleza da mulher para
transformarmos os ambientes, com a beleza, sim, mas, acima de tudo,
com a capacidade que nos é inerente. Somos razão, raciocínio,
inteligência, como o homem, mas temos um quê de sensibilidade, de
meiguice, de candura, de capacidade de mudança do ambiente onde
estivermos, que é só nosso. Os homens não sabem fazer isso. Eles
sabem que precisam de nós. Então, vamos junto com eles, pois nos
querem.

Os nossos companheiros Deputados são excelentes; excelentes
para nos incentivar, não é, Deputados? Quando chegamos aqui, eles
nos acham bonitas, todos os dias, acham bonitas as nossas roupas,
acompanham-nos, perguntam se cortamos o cabelo. Eles tomam
conta da gente, não é, Cecília Ferramenta? Tomam contam, mas
também nos levam ao trabalho, nos convidam para fazer visitas. Não
entendo nada de obras, mas visito obras, estradas. Eles nos levam
por quê? Porque somos o complemento para, às vezes, no momento
certo, ajudá-los numa decisão.

Neste dia, o nosso agradecimento - como disse a Deputada que me
antecedeu - pela presença dos Deputados aqui. Vocês não os estão
vendo, mas eles estão passando constantemente lá atrás, olhando-
nos, estiveram aqui para nos receber.

Antes de encerrar, gostaria de dizer que quando fomos preparar
este encontro de vocês, pensamos que poderia haver jovens no lugar
de vocês. Abrirei o meu coração para vocês. Nossa a opinião foi a de
que aqui estivessem jovens do ensino médio, porque precisamos
iniciar a transformação por aí. Sou educadora, estive em uma sala de
aula a vida inteira, como Diretora de escola, Secretária de Educação,
pedagoga, uma porção de coisas. Então, é preciso que a
transformação comece por aí.

Cecília, fiquei muito feliz, mas muito feliz, porque você trouxe a
Izabella representando toda a juventude. Gostaria de que, no próximo
ano, fizéssemos um trabalho com a juventude, mas que vocês
viessem nos ajudar, pois temos de começar uma transformação. Não
damos mais conta de esperar. Pergunto a cada um de vocês: quantos
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anos teremos a mais de vida, 10, 20, 1, meia hora? Vocês viram a
exposição lá fora? Se não viram, vão lá ver, de peito aberto. São
mulheres que passaram por problemas seriíssimos na vida, problemas
de câncer e que deram a volta por cima. Deus ainda precisa delas
aqui na terra. Quanto tempo teremos de vida? É preciso que
arregacemos as mangas, que acreditemos na mulher, que votemos na
mulher. Os homens não se importam com isso, pois têm o lugar deles;
mas que façamos isso, e, assim, teremos Prefeitas - há eleições este
ano -, Vereadoras, Deputadas, Senadoras, e, quem sabe,
Governadoras, Presidentas da República? Quem sabe isso está
chegando por aí? Talvez não vejamos isso acontecer, mas vamos
trabalhar juntas? Vamos arregaçar as mangas e fazer isso? Assim,
tenho certeza absoluta, faremos a transformação de que o mundo
precisa. Que cada uma de nós possa dizer, como sempre digo: se
precisar voltar, se Deus me permitir ter uma outra vida, quero voltar
mulher. Isso, quantas vezes Deus me permitir.

Queria que nenhum o de nós jamais dissesse: “Se eu voltar, não
quero ser mulher”. Voltar para ser mulher, sim, para a transformação
de que o mundo precisa. Vamos construir juntas cidades e Estados
melhores e, em especial, o nosso Estado de Minas Gerais, pois, com
certeza, o Brasil que vivemos ainda não é o Brasil de que precisamos.
Talvez falte você, você, você lá atrás para isso. Quem sabe faltem
vocês para unir as mãos de quem ocupa um cargo e fazer a
transformação? Parabéns, mulheres, pelo Dia Internacional das
Mulheres. Orgulho-me de ser mulher por causa de vocês. Um beijo.

Palavras da Deputada Rosângela Reis
Neste momento, saúdo todas as componentes da Mesa, Deputadas,

companheiras; o Presidente desta reunião, Deputado Carlos Pimenta;
Dra. Stella, representante da Ministra; todas as mulheres aqui
presentes; os homens; os Deputados; e todas as mulheres mineiras
que nos acompanham pela TV Assembléia.

Este momento é muito especial, portanto, Deputada Maria Lúcia, o
entusiasmo também toma conta de mim. Por isso, Secretária Elbe,
não dá para falar em apenas 3 minutos, mas vou tentar expressar-me
em poucas palavras.

O que me traz a esta tribuna para falar de mulher, o que ecoa no
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meu coração - e tenho certeza de que ecoa também no coração de
muitas mulheres mineiras - é esse grito de liberdade. Liberdade esta
que foi construída com o suor de várias mulheres ao longo dos anos.
Cada mulher aqui presente tem uma história de vida. Tenho certeza
de que cada uma é exemplo para Minas Gerais. E queremos que, nos
diversos Municípios, esse exemplo e essa verdadeira aula de
cidadania que acontecem nesta Casa se multipliquem.

Em primeiro lugar, agradeço ao nosso Presidente, Deputado Alberto
Pinto Coelho, o carinho especial com todas as mulheres. Hoje recebi
um cartão dele, que lerei: “O Dia Internacional da Mulher caminha, a
cada ano, para dias de grandes certezas, a igualdade de gêneros. É
especialmente gratificante presenciar o novo perfil da mulher
contemporânea e a merecida conquista de sua competência, talento e
sabedoria. A sua atuante presença no Poder Legislativo denota o
quanto Minas necessita de maior participação feminina na política
mineira. Parabéns. Com fraternal abraço, Deputado Alberto Pinto
Coelho.”

Em nome das Deputadas da bancada feminina, quero agradecer
este carinhoso cartão do Presidente desta Casa. Quero destacar o
trabalho das Comissões temáticas desta Casa - Saúde, Direitos
Humanos, Cultura, Trabalho e Ação Social, Educação, Fiscalização,
Justiça, Ação Social -, que têm realizado importante papel junto aos
Deputados e a toda a Casa Legislativa. Ressalto que tenho a honra de
estar na Presidência de uma dessas comissões.

Quero também agradecer o apoio do Poder Judiciário. Estivemos
reunidas com o Desembargador Orlando Adão Carvalho, e o Poder
Judiciário tem mostrado ser grande parceiro. Como já foi dito, ele
enviou projeto a esta Casa, que está em tramitação. Estamos lutando
pela implantação da Vara de Justiça Especial para tratar de assuntos
de mulheres. Esse é o primeiro passo para que a Lei Maria da Penha
saia do papel. Esse é o nosso sonho e a nossa luta nesta Casa.

Deixo aqui o registro de que é uma luta da nossa bancada,
suprapartidária.

Quero parabenizar o Ministério Público, na pessoa do Procurador-
Geral de Justiça Jarbas Soares Júnior, pelo apoio e pela atuação; e a
Promotora de Justiça Dra. Laís Maria Costa Silveira, que se encontra



456

presente, pelo trabalho que tem desenvolvido na Promotoria de
Justiça Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher. Temos visto, Dra. Laís, que, pela sua competência, o
trabalho que V. Exa. tem realizado à frente dessa Promotoria já tem
dado frutos. Sabemos das dificuldades e dos empecilhos que existem,
mas, com certeza, rompendo essas barreiras, estaremos avançando e
procurando defender as mulheres vítimas de violência com mais
dignidade.

Quero também comentar sobre o convite do Ministério Público, da
Promotoria de Justiça Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, que promoverá nos dias 6 e 7
de março o “Seminário Internacional Violência Doméstica”. As
atividades serão realizadas das 9 às 18 horas, na Associação Mineira
do Ministério Público, na Rua dos Timbiras, 2998, no Bairro Barro
Preto.

Gostaria de ressaltar também o trabalho imprescindível da
Defensoria Pública, através do Núcleo de Defesa dos Direitos da
Mulher da Defensoria Pública de Minas Gerais, sob a direção do Dr.
Leopoldo Portela e de todos os Defensores Públicos do Estado. Quero
ainda destacar o trabalho das Delegadas titulares das Delegacias de
Mulheres e o trabalho da Coordenadoria Especial de Políticas para as
Mulheres, cuja coordenadora é a Dra. Virgília Rosa, a quem
parabenizo pelo trabalho.

Gostaria ainda de apresentar o livro da Defensora Pública Dra.
Umbelina Lopes, que escreveu “Mulheres em Pedaços”, histórias reais
de violência doméstica. Trata-se de um livro brilhante, o qual peguei
das mãos da autora e pedi a ela para apresentá-lo a vocês. Aliás,
doutora, depois poderíamos ouvir suas experiências nesse trabalho,
sobre a violência da mulher.

Estamos aqui fazendo a política, buscando ocupar os espaços na
política para intervir na realidade em que vivemos. E o tempo é pouco,
como disse a Deputada Maria Lúcia Mendonça, o nosso tempo urge,
precisamos agir aqui e agora.

Hoje estamos homenageando duas mulheres importantíssimas do
nosso Vale do Aço, do Município de Ipatinga. São mulheres simples,
mas que prestam um brilhante trabalho ao nosso Município. Trata-se
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de um trabalho de amor, de fé, de dedicação e de coragem, pois, para
levar um mendigo, uma prostituta para casa, dar banho, alimentação e
com eles viver sob o mesmo teto, tem de ser uma mulher de fibra, de
muita coragem. Peço à Sra. Argentina, que é voluntária do Projeto
Videiras, que se levante.

Ela não mede esforços para fazer o trabalho nas praças públicas,
nas ruas, buscando as pessoas que realmente estão à margem da
sociedade, sem nenhuma alternativa. Elas encontram essa alternativa
por meio das mãos da D. Argentina. Parabéns! Rendo-lhe minhas
homenagens, D. Argentina, por ser essa mulher de coragem, de fibra.
Que você continue assim, pois a nossa cidade está da forma como se
encontra por causa de pessoas como você e outras mais. A vocês
meu muito obrigada.

Pediria também que se levantasse a Josefina, Presidente do Grupo
Se Toque, um grupo de mulheres do Município de Ipatinga. Lá elas
desenvolvem um trabalho de acolhimento e tratamento das pessoas
vítimas de câncer, em especial, de câncer de mama. São pessoas
maravilhosas. Josefina é uma mulher de garra, de coragem, que tem
feito um trabalho brilhante, interferindo na sociedade local. Meus
parabéns, Josefina. Agradeço a todos. Sonhamos e lutamos para que
esta sociedade seja mais justa, digna e fraterna. Parabéns a todos
vocês.

Palavras da Sra. Virgília Rosa
Boa-tarde a todas. Os homens sintam-se cumprimentados dessa

forma neste dia de comemoração das mulheres. Pediria licença ao
Deputado Carlos Pimenta, que preside os trabalhos, e às minhas
amigas Deputadas que compõem a bancada feminina e vêm
apresentando um brilhante e diferenciado trabalho junto ao
Legislativo, para quebrar um pouco do protocolo, pois gostaria de
cumprimentar todas as mulheres presentes na pessoa de quatro
mulheres que fazem parte da rede de enfrentamento à violência
contra a mulher no Estado de Minas Gerais: a Dra. Laís, nossa brava
e corajosa Promotora de Justiça; a Dra. Umbelina, nossa Defensora
Pública, que vem fazendo a defensoria de Minas Gerais com um
brilhante e destacado trabalho no País; a Dra. Olívia, Delegada da
Mulher, também corajosa, persistente e cheia de esperança; e a
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Márcia, do Comdim, nossa feminista tradicional, de renome nacional e
internacional na defesa dos direitos das mulheres - ela é minha
companheira e dirige hoje a Coordenadoria da Mulher do Município de
Belo Horizonte.

Gostaria de iniciar meu pronunciamento referindo-me a uma
pequena correção feita pela Dra. Stella Taquette, que aqui representa
a nossa admirável Ministra Nilcéa Freire, ao nosso Presidente Alberto
Pinto Coelho. Na condição de representantes da Coordenadoria do
Estado da Mulher, foi com muita honra que, na semana passada,
fomos comunicadas da inclusão de Minas Gerais, como não poderia
deixar de ser, entre os 11 Estados prioritários que assinarão o Pacto
Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra a Mulher.

Como meu tempo é breve, gostaria de ler um parágrafo apenas do
comunicado da Presidência da República, por meio da Secretaria
Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, dirigido a S. Exa. o
Governador Aécio Neves da Cunha. “Sr. Governador, é com grande
satisfação que a Secretaria Especial de Política para as Mulheres
comunica que o Estado de Minas Gerais foi incorporado ao rol de
Estados prioritários a serem beneficiados pelo Pacto Nacional pelo
Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, que prevê a aplicação
de recursos da ordem de R$1.000.000.000,00 em todo o País nos
próximos quatro anos.”

Então fica aqui o reconhecimento, de alguma forma, como
representante das mulheres, pela sensibilidade do Governador Aécio
Neves. Por muitos anos, pleiteou-se a criação no Poder Executivo de
um órgão voltado para a implementação de políticas públicas para
mulheres. Por enquanto, ainda precisamos de ter alguém que pense
efetivamente nas mulheres. Assim o Governador acatou esse pedido
e criou, há um ano, essa Coordenadoria.

Rapidamente, gostaria de dizer que essa Coordenadoria optou,
neste ano, por não fazer uma programação específica para a
comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Trouxemos para
Belo Horizonte essa exposição. Espero que todos já a tenham visto.
Quem não a viu deve vê-la, pois é uma exposição muito emocionante
- “De peito aberto” - e trata da auto-estima das mulheres com câncer
de mama. Além de trazer essa exposição, temos a honra de dizer que
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podemos comemorar com ações que foram objeto de compromisso há
um ano e agora estão acontecendo. Estamos falando de promessas
cumpridas. Entendemos que esse é o maior presente para as
mulheres de Minas Gerais, qual seja, trazer efetivamente mudança e
mais qualidade de vida para as mulheres.

Citarei algumas ações que já estão acontecendo e outras que, em
breve, também estarão, a fim de mostrar que o compromisso
assumido há um ano já está se tornando realidade. A primeira é um
projeto que, neste primeiro ano, foi a menina dos olhos da
Coordenadoria: o Caminhão da Saúde. Refiro-me àquele caminhão
dotado de aparelhos para fazer os exames necessários à mulher,
como ultra-sonografia, mamografia, papanicolau, densitometria óssea
e exames cardíacos. Esse caminhão já está na estrada, atendendo a
diversos Municípios onde há demanda reprimida desses exames. É
desejo do governo do Estado a diminuição das filas. Quiçá nos
próximos três anos não haja mais filas para as mulheres que precisam
fazer os seus exames!

Em poucos dias, estará funcionando a nossa comunicação direta
com as mulheres de Minas Gerais por meio de um serviço gratuito de
telefonia. Será o nosso Fala Mulher, um 0800. O número será
divulgado nos próximos dias. Qualquer mulher, em qualquer canto de
Minas Gerais, nos 853 Municípios, poderá pegar o orelhão e ligar,
gratuitamente, para reclamar, denunciar, pedir orientação sobre seus
direitos e fazer qualquer tipo de crítica dos serviços prestados pelo
governo do Estado. Crítica sempre é construtiva. O governo pretende
não só ser transparente mas também receber críticas, para que
efetivamente preste um serviço melhor para as mulheres mineiras.

Nos próximos 90 dias, funcionará, na região metropolitana, um
centro de referência da presa grávida. Todas as mulheres prisioneiras
no Estado de Minas Gerais que estejam grávidas serão colocadas
num presídio especialmente construído para essa situação. Lá, as
crianças até 1 ano poderão permanecer com as mães. Essa é uma
medida pioneira. Falamos isso em Brasília. Acredito que essa é uma
realidade que não acontece em nenhum outro Estado. O Estado de
Minas Gerais vem lutando, com grande afinco, para mudar a situação
dessas mulheres.
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Concluo dizendo que queremos passar de uma democracia que, sob
o meu ponto de vista, ainda engatinha para uma democracia plena.
Não há que se falar em uma verdadeira democracia. Tenho dito, em
diversos Municípios deste Estado, que, em um país constituído por
mulheres, infelizmente um número ínfimo delas participa das decisões
e dos rumos da Nação. Não há que se falar numa democracia
verdadeira enquanto as mulheres não ocuparem efetivamente os
espaços que lhes são reservados e exigidos por elas.

A luta dessa rede de enfrentamento, que hoje também contribuiu
para que Minas Gerais pudesse fazer esse pacto da Coordenadoria
da Mulher em parceria com a Assembléia, por meio da bancada
feminina, é apartidária. A nossa luta verdadeira é contra hipocrisia que
ainda existe neste país, procurando sempre exaltar a mulher na
cozinha, mas não nos espaços que queremos dividir com os homens.
A nossa luta é para que essa hipocrisia efetivamente termine; é contra
aqueles que camufladamente dizem que temos o nosso espaço e que
estamos chegando. Não, não estamos chegando; queremos muito
mais! Nascemos para lutar, sim! A coragem, a perseverança, a
teimosia, a paciência, misturadas com muita sensibilidade e doçura,
talvez sejam as nossas principais características. Com elas, não tenho
dúvida, em um curto espaço de tempo, estaremos ocupando os
lugares que, efetivamente ocupados, mudarão a cara deste país.
Muito obrigada a todos. Boa-tarde.

2º Painel
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa, para o 2º Painel,
as Exmas. Sras. Stella Taquette, Diretora de Programa da
Subsecretaria de Ações Temáticas da Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres, representando a Ministra Nilcéa Freire;
Desembargadora Selma Maria Marques de Souza, representando o
Tribunal de Justiça; Vereadora Sílvia Helena, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Desembargadora Maria Lúcia
Cardoso de Magalhães, Vice-Presidente Administrativa do Tribunal
Regional do Trabalho - 3ª Região, representando o Presidente,
Desembargador Paulo Roberto Sifuentes Costa; Deputada Ana Maria
Resende, membro da Comissão de Educação desta Casa; Deputada
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Cecília Ferramenta, membro da Comissão de Turismo desta Casa;
Deputada Elisa Costa, Líder do PT; Deputada Gláucia Brandão,
Presidente da Comissão de Cultura desta Casa; Deputada Maria
Lúcia Mendonça, Vice-Presidente da Comissão de Educação desta
Casa; Deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão do
Trabalho desta Casa; Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas; o Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, 1º-
Secretário desta Casa; e as Exmas. Sras. Virgília Rosa,
Coordenadora da Coordenaria Especial de Políticas para as Mulheres;
Carmem Rocha Dias, Presidente do Conselho Estadual da Mulher;
Olívia de Fátima Braga Melo, Chefe da Divisão de Política da Mulher,
do Idoso e do Deficiente de Belo Horizonte; e Laís Maria Costa
Silveira, Promotora de Justiça de Defesa de Direitos da Mulher.

Palavras da Sra. Carmem Rocha Dias
Boa-tarde a todos e a todas. Sinto-me privilegiada por falar depois

de tantas pessoas brilhantes que me antecederam. Eu até poderia
chegar aqui e dizer que “faço minhas as palavras de todas as pessoas
que me antecederam”, e ficaria nos 3 minutos, sem nenhum problema.

Quero cumprimentar os componentes da Mesa, assim como saudar
a equipe desta Casa e agradece-lhes, pois muito trabalharam para
que este evento ocorresse. O Conselho Estadual da Mulher
representa todos os movimentos de mulheres do Estado, porque é
uma parceria entre governo e sociedade civil. Assim, todos os
movimentos estão representados por esse Conselho.

Deixo um abraço do Conselho a todas as mulheres e a todos os
homens, aproveitando a oportunidade para dizer que este ano é
particularmente muito importante para o Conselho e para os
movimentos de mulheres de Minas Gerais, pois essa entidade
comemora 25 anos de existência. São 25 anos de luta e de trabalho
em favor da igualdade de oportunidades e de direitos para todas as
pessoas. É um ano de comemoração.

Gostaria de terminar minha fala conclamando todos a participarem
dos eventos comemorativos desses 25 anos de existência do
Conselho Estadual da Mulher. Os eventos darão não só visibilidade a
todos os feitos e conquistas daquelas pessoas, daquelas mulheres
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valorosas que nos antecederam, mas também serão momentos de
reflexão sobre os desafios contemporâneos do momento histórico que
estamos vivendo, já que a luta continua.

Parabéns a todos e a todas. Um abraço muito especial às minhas
colegas de Conselho que aqui estão presentes. Conto com todos
vocês na comemoração dos 25 anos de existência do Conselho
Estadual da Mulher. Um grande abraço. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Stella Taquette
Boa-tarde a todos, novamente. Procurarei ser breve porque acredito

que todos já devem estar um pouco cansados de nos ouvirem. Quero
deixar aqui uma idéia sobre o que vem a ser o pacto de enfrentamento
à violência.

Primeiro, quero fazer com vocês uma reflexão sobre o porquê de
precisarmos de um pacto de enfrentamento da violência contra a
mulher. É triste o fato de precisarmos dispor de um pacto para essa
finalidade. O ideal seria não existir violência contra a mulher.
Infelizmente, apesar de a violência contra a mulher prevalecer na
sociedade brasileira, ainda é muito pouco percebida, é subnotificada.
As pessoas não têm noção da ordem de grandeza que é a violência
contra a mulher em nosso país. É uma violência que existe
simplesmente por sermos mulheres.

Na Secretaria, utilizamos o conceito: “Violência constitui uma
violação dos direitos humanos e um fenômeno de caráter
multidimensional que requer a implementação de políticas públicas
amplas e articuladas nas mais diferentes esferas da vida social:
educação, trabalho, saúde, segurança pública, assistência social,
entre outras”.

Nosso pacto tenta dar conta da intersetorialidade da violência. Ou
seja, a violência não pode ser combatida com ações isoladas de um
ou outro Ministério. Para coibi-la, é necessário haver uma união de
esforços de vários Ministérios. Consideramos várias dimensões da
violência, entre elas a física, a doméstica, a moral, a sexual, a
patrimonial, a psicológica, a institucional, o assédio sexual e o tráfico
de mulheres. Ou seja, adotamos um conceito amplo de violência.

Um dos problemas da violência contra a mulher é que muitas vezes
ela é invisível, isto é, acontece no ambiente doméstico e ninguém fica
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sabendo. Há poucos dias - não sei se vocês tomaram conhecimento -,
foi noticiado que uma adolescente, hoje uma jovem, ficou durante seis
anos em cárcere privado, na companhia de um homem muito mais
velho, se não me engano na cidade de Goiânia. Como alguém
permanece seis anos em cárcere privado sem que ninguém perceba e
tome uma atitude? Isso demonstra a invisibilidade da violência
doméstica.

Outra característica da violência doméstica é a ambigüidade, a
ambivalência de sentimentos. Em geral, a pessoa é agredida pelo
companheiro ou alguém de quem gosta, mas imagina que isso seja
passageiro e que a situação vá melhorar. Ademais, há também, como
característica da violência doméstica, o fato de ela ser cíclica. Em
geral, as mulheres passam por uma fase de tensão com seus
companheiros e, assim, procuram não fazer nada que os irrite para
não serem agredidas. Entretanto, isso não adianta, elas são agredidas
ferozmente, e, depois dessa fase de agressão, vem uma terceira fase,
que denominamos de fase de lua-de-mel, em que o parceiro se
arrepende, diz que nunca mais vai agir de tal forma, até se iniciar um
novo ciclo.

Para se ter uma idéia da ordem de grandeza da violência no Brasil,
uma pesquisa nacional feita pela Fundação Perseu Abramo dá conta
de que 43% das mulheres brasileiras, em algum momento de sua
vida, foram agredidas por seus parceiros. A cada 7 segundos, uma
mulher recebe um tapa ou um empurrão; a cada 8 segundos, uma
queimadura dentro de casa; a cada 12 segundos, uma ameaça de
espancamento; a cada 15 segundos, uma mulher é trancada,
impedida de sair de casa; a cada 15 segundos, uma mulher é
espancada; a cada 20 segundos, uma mulher recebe ameaças à
integridade física com arma de fogo. Esses números não são
pequenos.

Conforme computou a nossa Central de Atendimento à Mulher 180,
no mês de julho de 2007, 94% dos registros de denúncia eram
relacionados com a violência doméstica familiar; 73% eram relativos à
violência praticada pelo cônjuge; 80% das vítimas relataram ter filhos;
e 59% dos registros apontavam uma freqüência diária de várias
situações de violência. Esses dados chamam-nos a atenção, porque
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quando uma mulher chega a se queixar é porque já não agüenta.
De modo geral, essa violência é sofrida diariamente. Cerca de 70%

das mulheres que registraram relato de violência na Central alegavam
estar correndo risco de espancamento ou de morte. Não é incomum
recebermos telefonemas de mulheres que estão sendo ameaçadas,
as quais conseguimos, acionando as delegacias locais, resgatar e até
impedir que fossem mortas.

Relembrando a questão da fase 5 da violência, temos uma primeira
fase de tensão; em seguida, uma de descontrole; e uma terceira de
lua-de-mel, como vocês podem ver pelas ilustrações na tela. Nós nos
perguntamos por que as mulheres agüentam tanto tempo uma relação
violenta. Há até um ditado popular que diz que “mulher gosta de
apanhar”. Mas isso é uma mentira muito grande. Na realidade, quando
começam a receber agressão de seus parceiros, as mulheres tentam
resolver o problema dentro de casa. Como o parceiro sempre coloca
que aquilo não acontecerá novamente, e na esperança de que
realmente não aconteça, ela tem vergonha de contar para a sua
família que está sendo agredida. Com isso, vai-se isolando, por
vergonha de demonstrar que está sofrendo, e, no momento em que
não agüenta mais e resolve romper o relacionamento, é quando mais
comumente seus parceiros as ameaçam de morte.

Os homens que matam suas parceiras geralmente o fazem quando
elas saem de casa ou ameaçam sair. E às vezes até algum tempo
depois que já saíram. Não sei se vocês se lembram de um jornalista,
da “Folha de S. Paulo”, que assassinou sua ex-companheira seis
meses após a separação. Então mulher gostar de apanhar é um mito
que precisa ser combatido.

Outro mito em relação à violência doméstica é aquele de que “roupa
suja se lava em casa”. Na realidade, a violência contra a mulher tem
repercussões muito mais amplas do que só o ambiente doméstico.
Isso afeta os filhos e também a sua vida no trabalho. E outro mito
ainda é que a violência só acontece em famílias pobres de baixa
renda. Isso não é verdade. Temos inúmeros exemplos na imprensa.
Dizem também que os agressores não sabem controlar as suas
emoções. Se fosse assim, esses homens também bateriam nos
amigos ou no patrão quando estivessem nervosos, e não somente em
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suas mulheres dentro de casa.
Para acabar com a violência, não basta apenas punir os agressores.

Temos também de recuperá-los. Essa situação está prevista na Lei
Maria da Penha, por meio dos centros de reabilitação dos agressores.
Senão, esse homem passará a agredir também suas futuras
parceiras, e não só aquela que o abandonou. O enfrentamento da
violência é um dos principais eixos do Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres, desde o primeiro plano. O Pacto Nacional de
Enfrentamento à Violência é uma ação da Política Nacional de
Enfrentamento à Violência, e faz parte da Agenda Social do governo
Lula, que é uma das quatro prioridades desse novo governo. Uma
delas é o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -; outra é o
Programa Nacional de Segurança e Cidadania - Pronasc -; outra é o
Plano de Desenvolvimento Educacional; e a outra é a Agenda Social.

Dentro da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres, várias ações foram implementadas nestes anos. Destaco as
normas técnicas para o funcionamento das delegacias de atendimento
à mulher; o Centro de Referência, a Central de Atendimento à Mulher
- Ligue 180 -, que funciona 24 horas por dia em todo o território
nacional - gostaríamos que divulgassem esse serviço, pois temos
tentado divulgá-lo, mas ele ainda é desconhecido por muitas pessoas;
a Ouvidoria; a regulamentação, pelo Ministério da Saúde, da
Notificação Compulsória da Violência contra a Mulher; a promulgação
da Lei Maria da Penha, que foi uma grande vitória do movimento de
mulheres, das lideranças feministas, da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres, que veio coibir a violência doméstica - é
mais um mecanismo poderoso para reduzir a violência; a criação de
centros de referência, de juizados especiais e de defensorias
especializadas. Outras ações: a criação do Observatório da Lei Maria
da Penha, que vai avaliar a efetiva implementação da lei em nosso
país; a implementação do programa Rede de Atendimento à Mulher
em Situação de Violência; a criação do Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; a criação do Plano Integrado
de Enfrentamento à Feminização da Aids, em parceria com o
Ministério da Saúde, que está sendo implementado pouco a pouco
nas macrorregiões do País, e cujo lançamento ocorreu em 7 de março
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do ano passado. A primeira região onde o plano foi discutido é a
Sudeste, e a primeira oficina aconteceu aqui, em Belo Horizonte.

Para quem não sabe, esse é um problema sério que estamos
vivenciando, tendo em vista que a epidemia da Aids, no início,
acometia uma proporção de 26 homens para cada mulher e, agora, a
realidade é de 1,4 homem para cada mulher. Na faixa etária mais
jovem, ou seja, na adolescência, essa razão se inverteu, porque há
mais meninas que meninos acometidos pela doença. A epidemia do
HIV-Aids está diretamente relacionada com a violência contra a
mulher, que é a principal vítima de violência sexual e doméstica, não
conseguindo, na maioria das vezes, especialmente as mais jovens,
negociar com seus parceiros o uso de preservativo. Certamente isso
explica esse fenômeno de feminização da epidemia.

Há ainda o Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra
as Mulheres, lançado pelo Presidente Lula na abertura da II
Conferência de Políticas para as Mulheres, ocorrida em Brasília, em
agosto do ano passado. O pacto é uma união de esforços de vários
setores do governo federal e tem o objetivo de enfrentar a violência
contra a mulher. Um único ministério não é capaz de fazer isso, dada
a complexidade do fenômeno da violência.

Como marcos normativos nacionais, temos a Constituição Federal, o
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha
e, como marcos internacionais dos quais o Brasil é signatário, a
Convenção Interamericana para Prevenir, Unir, Erradicar a Violência
contra a Mulher; a Convenção de Belém do Pará, da OEA; e a
Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres, que é a Convenção Cedaw, da ONU.

O Pacto pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher tem quatro
áreas principais estruturantes: a consolidação da Política Nacional de
Enfrentamento da Violência contra as Mulheres e a implementação da
Lei Maria da Penha; a promoção dos direitos humanos das mulheres
em situação de prisão; a proteção dos direitos sexuais e reprodutivos;
o enfrentamento da feminização da Aids; o combate à exploração
sexual, o comércio de crianças e adolescentes e ao tráfico de
mulheres.

Na primeira área, consolidação da Política Nacional de



467

Enfrentamento à Violência e implementação da Lei Maria da Penha,
pretendemos fortalecer a rede de atendimento; capacitar os
profissionais; aperfeiçoar a central de atendimento 180, à medida que
receba mais ligações, ampliando os troncos telefônicos e a
capacidade de atendimento; implementar ações e campanhas
educativas de prevenção; utilizar o Observatório da Lei Maria da
Penha, para monitorar a implementação da lei, e o sistema nacional
de dados estatísticos, que está sendo criado para termos uma noção
mais correta a respeito dos índices de violência em nosso país. No
eixo da saúde, acho que assim podemos falar, está a proteção dos
direitos sexuais e reprodutivos e o enfrentamento da feminização da
aids, em que estão incluídas a oferta de métodos anticoncepcionais
reversíveis, especialmente a pílula de anticoncepção de emergência,
a implementação da notificação compulsória de violência nos serviços
de saúde, a garantia do abortamento legal e o Plano Integrado de
Enfrentamento da Feminização da Epidemia de Aids e Outras DSTs.
Em relação ao combate da exploração sexual de meninas e
adolescentes e do tráfico de mulheres, existe a Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico e a construção de metodologias de
atendimento a mulheres vítimas de tráfico. Além disso, existem
projetos inovadores de enfrentamento da violência sexual contra
crianças e adolescentes, em parceria com a Secretaria Especial de
Direitos Humanos. Também está prevista a capacitação de todos os
Conselhos Tutelares do País nas questões de violência de gênero e
de exploração sexual de meninas. Para a implementação desse pacto,
contamos com vários parceiros, dentro e fora do governo. Dentro do
governo, estão os Ministérios da Cultura, da Educação, da Justiça, da
Saúde, das Cidades, do Desenvolvimento Agrário, do
Desenvolvimento Social, do Planejamento, do Trabalho e Emprego,
do Turismo; as Secretarias Especiais de Direitos Humanos e de
Política de Promoção da Igualdade Racial; além da Casa Civil, da
Petrobras, do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, do Poder
Judiciário, do Ministério Público, dos governos estaduais e municipais,
do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher -
Unifem -, do Fundo de População das Nações Unidas - Unfa -, do
Departamento para o Desenvolvimento Internacional - Defid - e outros.
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A nossa metodologia de trabalho em relação ao pacto está em
construção. Escolhemos alguns Estados para iniciar a implementação
desse pacto, que não é um processo simples nem fácil, na medida em
que exige negociação política nos níveis federal, estadual e municipal.
A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres trabalha de forma
diferente dos outros ministérios. Isso porque, na realidade, não temos
um orçamento para gastar com políticas para mulheres. Então o
nosso dever é fazer com que os outros ministérios gastem com as
mulheres, isto é, fazer com que as suas políticas incluam o recorte de
gênero, pensem nas especificidades das mulheres. O nosso trabalho
é fundamentalmente intersetorial, e esse pacto exemplifica isso.
Dessa forma estamos fazendo com que esses ministérios usem parte
de seus orçamentos nas ações de enfrentamento da violência contra a
mulher. Estamos iniciando um contato nos Estados prioritários e
solicitando a esses Estados que façam um planejamento estratégico,
o que significa fazer um levantamento do que já existe em termos de
serviço e problemas, para, em seguida, fazermos um planejamento do
que pode e deve ser feito. A partir daí, vamos fazer um projeto que
estamos chamando de Guarda-Chuva, o qual vai abranger todos os
projetos de que o Estado necessita na área de enfrentamento à
violência. A partir daí, a Secretaria Especial de Políticas Públicas vai
financiar exatamente aquilo que diz respeito às suas atribuições
diretas e negociar com os outros ministérios para que liberem
recursos para fazer todo o resto. Aliás, para isso, existe uma câmara
técnica do governo federal, de monitoramento desse pacto. Então é
justamente por meio das negociações que fazemos com que os
ministérios liberem recursos, por exemplo, para a construção de uma
delegacia.

Há muitas ações da Lei Maria da Penha associadas ao Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasc. Esse é um
processo árduo, que exige muita negociação nos governos federal e
estadual, na medida em que as pessoas terão que conversar em prol
de um objetivo comum. Não vamos mais apoiar projetos pontuais,
como acontecia antes. As pessoas enviavam seus projetos à
Secretaria, avaliávamos o mérito, e, sendo um projeto de mérito e
havendo o recurso, era apoiado. Muitas vezes, a própria
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Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres não ficava
sabendo que em determinado Município havia um centro de
referência, financiado por nós, do governo federal. E as ações eram
muito pulverizadas, sem uma lógica de implementação que
favorecesse o Estado como um todo. Com essa negociação,
pretendemos fazer com que esse cenário mude, as ações tenham
mais capilaridade e o Estado, como um todo, seja capaz de dar conta
das principais questões em relação ao enfrentamento da violência.
Nossa parte é negociar no âmbito do governo federal, para que os
outros Ministérios liberem os recursos de acordo com as
necessidades do Estado. Para que tenham uma idéia da ordem de
grandeza dos recursos, temos, no total, R$1.000.000.000,00 para
serem gastos nesses quatro anos no enfrentamento à violência contra
a mulher. Acredito que vamos ter um cenário bem diferente no ano
que vem. A Deputada chamou atenção para o fato de termos estado
aqui no ano passado discutindo isso, e continuamos discutindo sem
perceber nenhuma mudança substancial. Diria que algumas
mudanças ocorreram, sim, mas ainda são insuficientes e precisam
aumentar em progressão geométrica. Quero deixar uma mensagem
da Ministra Nilcea Freire, que diz que é direito de todas as mulheres
ter uma vida livre de violência. E, mais do que um reconhecimento,
esse é o nosso compromisso na Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres. Obrigada, e faço votos que continuem lutando para
enfrentar a violência contra a mulher.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, a Sra.
Olívia de Fátima Braga Melo.

Palavras da Sra. Olívia de Fátima Braga Melo
Sr. Presidente; bancada feminina; Sra. Virgília Rosa, nossa grande

companheira; demais autoridades; Dra. Silvana Fiorilo, pela qual
cumprimento meus colegas de trabalho presentes. Ela tem sido meu
braço direito e esquerdo na direção da Delegacia Especializada de
Crimes contra a Mulher de Belo Horizonte. Sras. Lílian, Sônia e
Marilene; Inspetor Vagner; senhoras e senhores. Agradeço a
presença de todos.
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Antes de iniciar, registro a presença da Dra. Elaine Matozinhos. Não
poderia deixar de falar dela, pois representa muito para nós e toda a
rede. Quem está há anos na luta do enfrentamento à violência
conhece muito a luta da Dra. Elaine, que foi a fundadora da Delegacia
de Mulheres de Belo Horizonte. Palmas para ela. Não satisfeita, lutou
ainda pela criação da Divisão de Polícia Especializada da Mulher e do
Idoso - à época, também da Criança e do Adolescente -, que hoje
também compõe a Delegacia do Deficiente, divisão da qual hoje sou
chefe. Sonhou, lutou e conquistou o Departamento de Investigação,
Orientação e Proteção à Família, que hoje é uma realidade. É
Delegada-Geral de Polícia, ex-Deputada e hoje Vereadora, e continua
na luta por todas as causas em favor da mulher. Nossa luta é antiga.
A história da luta da mulher por uma sociedade mais justa e igualitária
teve início há séculos. Etapas da história ficaram marcadas por
tragédias, a exemplo do que aconteceu no dia 8/3/1857, quando 129
tecelãs morreram carbonizadas dentro de uma fábrica de tecidos em
Nova Iorque, após tentar reivindicar melhores condições e redução na
jornada de trabalho, que era de 12 horas diárias. Em 1993, a
Declaração de Viena foi o primeiro instrumento internacional a trazer a
expressão “direitos humanos da mulher”, preconizando em seu art. 18
que os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis
e constituem parte integrante e indivisível dos direitos universais. A
violência contra a mulher é também objeto da Declaração de Viena,
que reconhece que ela infringe os direitos humanos da metade da
humanidade e se realiza geralmente na esfera privada, muitas vezes
doméstica, e afirma que cabe ao Estado e às sociedades em geral
lutar por sua eliminação no espaço público, no local de trabalho, nas
práticas tradicionais e no âmbito da família. A Conferência Mundial
sobre Direitos Humanos apela à assembléia geral para que adote o
projeto de declaração sobre a violência contra a mulher e insta os
Estados a enfrentar a violência contra a mulher em conformidade com
as disposições da declaração. As violações dos direitos humanos da
mulher em situação de conflito armado são violações dos princípios
fundamentais dos instrumentos internacionais de direitos humanos e
do direito humanitário. Todas as violações desse tipo, incluindo
particularmente assassinatos, estupros sistemáticos, escravidão
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sexual e gravidez forçada, exigem uma resposta particularmente
eficaz. A Declaração de Viena, a convenção pela eliminação de todas
as formas de discriminação contra a mulher da ONU e a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher da OEA, conhecida como Convenção de Belém do Pará,
asseguram os direitos das mulheres e atribuem deveres aos Estados
signatários. Adotada pela Assembléia Geral da OEA de 6/6/94 e
ratificada pelo Brasil em 27/11/95, representa um marco contextual e
conceitual para a violência de gênero, uma vez que define em seu art.
1o o conceito de violência contra a mulher, que, nos termos desta
convenção, significa: “Qualquer ato ou conduta baseada no gênero
que cause ou seja passível de causar morte, dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na
esfera privada”.

A Constituição Federal brasileira de 1988 já incorporava aos direitos
e garantias do seu texto original os estabelecidos em decorrência de
acordos e tratados internacionais e, assim, assume o compromisso
perante o sistema global de proteção dos direitos humanos e ao
sistema regional, respectivamente, de coibir todas as formas de
violência contra a mulher e adotar políticas destinadas a prevenir,
punir e erradicar a violência de gênero.

A criação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher -
Deam - no âmbito da política de segurança pública, a partir de 1985,
insere-se nesse contexto de efetivação dos direitos das mulheres e
cumprimento das obrigações contraídas pelo Estado brasileiro perante
os sistemas de proteção desses direitos.

As Deams foram uma experiência pioneira, genuinamente brasileira
desde sua criação, e contribuíram para dar visibilidade ao problema
da violência contra a mulher, especialmente a ocorrida no âmbito
doméstico, no interior das relações conjugais e familiares, para o
reconhecimento, pela sociedade, da natureza criminosa da violência
baseada em diferenças de gênero, à qual a mulher estava submetida.
Porém, as Deams, como único instrumento governamental voltado a
coibir a violência doméstica e sexual contra a mulher, mostrou-se
insuficiente, havendo a necessidade de outros equipamentos para
amparar mulheres após a denúncia ou independentemente dela, com
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atendimento psicológico, assessoria jurídica, acolhimento em abrigo e
outros serviços voltados exclusivamente para mulheres em situação
de violência.

Em 2003, por meio da Lei nº 10.683, foi criada a Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres, com a competência de assessorar,
direta e imediatamente, o Presidente da República na formulação,
coordenação e articulação de políticas para as mulheres. Em
decorrência dos compromissos assumidos não tão-somente perante a
comunidade internacional, mas, em especial, perante o conjunto de
mulheres brasileiras, a Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres desenvolveu, em parceria com o movimento feminista, de
mulheres e demais movimentos sociais, o Plano Nacional de Políticas
para Mulheres, tendo definido seus pressupostos, princípios e
diretrizes na 1ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres,
realizada em 2004, em que o Estado brasileiro assumiu a
responsabilidade de implementar políticas públicas para as mulheres,
com o objetivo de construir a igualdade e a eqüidade de gênero,
considerando a diversidade étnica, de gerações, orientação sexual e
deficiências, surgindo, somente neste momento, o reconhecimento
formal da necessidade da criação de redes de atendimento,
articuladas e integradas diante dos governos federal, estaduais e
municipais, e como parceira a sociedade para a execução do plano
nacional. Rede é uma articulação política, não hierárquica, entre
atores iguais e instituições, baseada na cooperação entre
organizadores que se conhecem e reconhecem, negociam, trocam
recursos e partilham, em medida variável, de normas e interesses.

Um dos projetos da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para
as Mulheres - acompanhamento e consolidação da Política Nacional
de Combate à Violência contra as Mulheres - implantou um plano-
piloto, tendo sido escolhida a cidade de Belo Horizonte para a
realização de um estudo de caso executado pela Profª Vania
Pazinato, da Universidade de São Paulo, que pautou sua escolha pelo
fato de Belo Horizonte já contar com alguns serviços da rede com
cerca de 10 anos de funcionamento. Entre eles, cito o Programa
Cidadania da Mulher, hoje Coordenadoria Municipal dos Direitos da
Mulher, que atua desde dezembro de 1993; o Benvinda - Centro de
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Apoio à Mulher; a Casa-Abrigo Sempre Viva, de agosto de 1996; e
ainda o Conselho Estadual da Mulher, que este ano completa 25 anos
de atuação comprometida com a causa da mulher, da qual sou
conselheira, o que muito me honra.

Nos últimos anos, a rede teve a grande honra de somar à sua
parceria a Promotoria de Defesa da Mulher, a Coordenadoria de
Políticas Públicas para as Mulheres e a Defensoria Pública
Especializada da Mulher, esta também pioneira e exemplo para todo o
País.

Após várias reuniões, têm-se hoje definidas as atribuições e ações
de cada órgão que compõem a rede, bem como seus procedimentos
definidos por um fluxograma. Numa carta de compromissos estão
previstas várias ações, uma delas a abertura para a inserção de
outros parceiros.

Neste momento, convido, em nome da rede, a Polícia Militar, que,
querendo ou não, já é uma parceira, mas que gostaríamos que
participasse de nossas reuniões e nossas ações, e os órgãos da área
de saúde, que, para nós, é uma parceria muito importante.

Quase 11 anos depois de o Brasil ratificar-se como Estado
signatário da Convenção de Belém do Pará, em agosto de 2006, é
publicada a Lei nº 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha.
Todavia, vários obstáculos para o seu integral cumprimento têm sido
detectados - aliás, serão eles relacionados pela Dra. Laís, nossa
ilustre Promotora de Justiça.

Reconhecendo a lei como imprescindível e eficaz instrumento no
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, a rede tem
trabalhado incansavelmente com articulações políticas visando
solucionar tais obstáculos.

Ainda é cedo para um diagnóstico real do aumento ou da diminuição
da violência contra a mulher. Os números ainda são alarmantes,
sendo registradas 6.433 denúncias em 2007 somente nesta Capital,
embora a violência contra a mulher seja subnotificada, conforme
pesquisa realizada pela USP que revela que apenas 10% das
mulheres ofendidas denunciam. Acreditamos que um dos maiores
empecilhos é o desconhecimento da lei pela sociedade. Todavia uma
coisa é certa: para os agressores que a conhecem, a sensação de
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impunidade já não existe mais; para as mulheres ofendidas há o
encorajamento ao denunciar. Além de se sentirem asseguradas diante
do previsto no art. 18, que versa sobre as medidas protecionais de
urgência, bem como a punição, que pode chegar à prisão do agressor,
mulheres que, de fato, têm os seus direitos violados e são agredidas
física, moral e psicologicamente têm ciência de que há um
contundente resultado com a aplicação da nova lei, além de se
sentirem acolhidas e seguras pelas instituições que compõem a Rede
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Em nome da Rede
Mineira de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, agradeço à
bancada feminina e a esta egrégia Casa Legislativa a honrosa
homenagem que mostra o reconhecimento ao nosso trabalho, que é
árduo, mas dignificante, pois o nosso objetivo é muito nobre. Muito
obrigada.

Palavras da Sra. Laís Maria Costa Silveira
Boa tarde, Deputado Doutor Viana, nosso Presidente da Mesa, e

público presente. Gostaria de cumprimentar a bancada feminina na
pessoa da Dra. Virgília Rosa, nossa companheira de tantos eventos e
de tantas guerras e lutas travadas juntas, até para não declinar nem
cansar, pois todas já falaram brilhantemente. Além disso,
cumprimentar esta platéia seleta que hoje nos prestigia na Assembléia
Legislativa. É com imenso prazer que estou nesta tribuna. Confesso
que é a primeira vez que estou no Plenário desta Casa,
principalmente já “destreando” na tribuna. Nunca tive vocação política,
muito menos para discursar, até em razão da timidez. Todavia me
vejo hoje nessa situação de enfrentar uma platéia e um microfone. O
que a profissão não faz conosco! Primeiramente, quero dizer que a
Rede de Proteção à Mulher me deu a honra de complementar as
palavras da Dra. Olívia, de falar o que é a rede e quais as dificuldades
que temos enfrentado, e infelizmente essa foi a parte que me restou.
Como sempre fui uma pessoa rebelde, também me rebelarei um
pouco contra isso - claro que falarei sobre isso -, pois hoje é um dia de
festa, estamos em comemoração, temos muito a comemorar. Vamos
salientar as dificuldades, pois conhecendo-as é que conseguimos
vencê-las. Não temos de negá-las, pois elas existem, e são muitas.
Nós, como integrantes da Rede, a conhecemos; enfrentamos
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dificuldades e vamos expô-las para esta platéia. Também temos muito
o que comemorar; a rede está sendo tecida a todo o momento, já
possui um bonito tecido, um bordado bonito, formado por todas as
entidades que a compõem. No início, o Deputado Alberto Pinto Coelho
disse que a Promotoria de Justiça foi recentemente criada. Na
verdade, tenho de concordar com isso, mas criada tão recentemente
quanto a Lei Maria da Penha. Essa lei foi editada em 7/8/2003 e
entrou em vigor em 22/9/2003. No dia 20 de setembro, o Dr. Jarbas
Soares Júnior, nosso Procurador-Geral, por sua iniciativa, enviou à
Câmara de Procuradores uma resolução, que foi aprovada,
transformando um cargo de Promotor de Justiça nessa Promotoria
especializada. Então, logo que a lei entrou em vigor, já havia o cargo,
bastava apenas o seu provimento, o que ocorreu assim que o assumi,
em 11/8/2006. Portanto, há mais de um ano, estou à frente dessa
Promotoria. Em termos históricos, é recente, como a lei também é.
Estamos no aguardo, na esperança e no anseio da criação do Juizado
da Mulher, e essa é uma das nossas grandes dificuldades, talvez uma
das maiores, pois é como se fosse uma engrenagem, para que a rede
funcione. Cada um que compõe a rede, tanto do Centro de Referência
quanto da Defensoria Pública, do Judiciário, dos abrigos, precisa estar
bem estruturado. Primeiramente precisamos existir e depois nos
estruturar. Hoje, em termos de estrutura, há alguns buracos nesse
tecido que está se formando - ainda não existe -, e outros aspectos
precisam ser mais bem estruturados. Isso é fruto do nosso trabalho,
da nossa luta diária, dos nossos encontros mensais, em que
reprisamos esses aspectos todas as vezes. Sentimos que os passos
estão sendo dados, que os avanços estão acontecendo.

Há dois nós que precisam ser desfeitos com a maior urgência
possível. O primeiro deles é a criação do Juizado para podermos
atender à mulher que vive em situação de violência e que consegue
sair dela, ou seja, consegue dar um passo além, esboçar um pedido
de socorro, ao ser atendida num hospital. A porta de entrada da rede
pode ser um hospital, uma delegacia de mulheres, delegacias
distritais, a Polícia Militar, quando se aciona o 190, ou a própria
Promotoria de Justiça, onde recebemos pessoalmente as mulheres.
São por essas portas que as mulheres são acolhidas. Para tal,



476

precisamos de um aparato do Estado e das entidades. Precisamos
estar mais bem aparelhados para dar suporte a essa mulher, pois só
assim ela conseguirá sair da situação de violência. Para se sair dessa
situação, ela pode mudar de cidade, ou pode conseguir uma
separação efetiva, ou pode até mesmo enfrentar a situação, reparar o
seu lar e refazer a vida. Isso dependerá de cada situação e da sua
gravidade.

Portanto, para nos ajudar e informar a gravidade do caso - muitas
mulheres chegam completamente apavoradas -, precisamos de um
centro de referência. Se cada mulher que chegar até mim for
considerada em situação de pleno risco - como já disse, há o ciclo de
violência, e, se ela chegar no ápice desse ciclo, estará apavorada -,
precisarei de socorro urgente. Às vezes, não é bem assim. Trata-se
apenas da fase do ciclo em que ela se encontra. Precisamos de um
centro de referência, para que ela seja encaminhada até ele.

Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, encaminhamos as mulheres
ao centro de referência para avaliação - o Centro Risoleta Neves
também já está atuando - para dizer se ela realmente deu um grito de
liberdade ou se está em situação de risco. Enfim, é uma rede que se
entrelaça, e precisamos de “feedback”, de uma entidade que nos
informe sobre cada caso. Isso tem funcionado de forma extremamente
efetiva, a não ser quando esbarramos em outra grande dificuldade: a
falta das casas de passagem. Uma mulher que está vivendo numa
situação real de violência, ao chegar à delegacia, ao hospital, à
Promotoria de Justiça ou ao centro de referência porque resolveu
fazer denúncia ao Disque Denúncia ou porque chamou a polícia,
poderá ter certeza - e nós também - de que, se voltar para a casa,
estará correndo risco de vida. Em hipótese alguma, ela poderá voltar
para a casa. Então, para onde encaminhar essa mulher? Não se trata
de abrigamento, pois esse é outro critério. Ela precisa de uma
situação temporária até que um Juiz avalie o pedido de prisão
preventiva, até que essa prisão preventiva seja efetiva, aí sim,
cumprida a prisão, ela terá tempo de pensar no que fará, aonde irá
com os filhos. Essa é uma situação.

O Juiz pode analisar medidas de proteção à vítima, outro
mecanismo que a lei nos permite, mas ele tem 48 horas para decidir.
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E, nessas 48 horas, depois que ela sai de casa, quando o marido
agressor - geralmente o companheiro é o agressor - percebe que ela
tomou uma atitude, como ela ficará? Com certeza, se voltar para a
casa, a agressão será maior, aliás, na maioria das vezes, de fato, é.
Esse é o momento mais crítico. Assim, as casas de passagem são o
fôlego de que precisamos para o poder público e as entidades
poderem agir e deixar essa mulher em segurança.

Então são dois pontos ainda falhos em nossa rede. Temos de lutar
bastante e sensibilizar o poder público para que isso aconteça.

Ademais, há ainda um problema seriíssimo, mais de questão
jurídica. Como se trata de uma lei nova, e são vários os juristas de
plantão - tanto no Judiciário quanto no Ministério público, na
Defensoria Pública - que esmiuçarão cada palavra da lei, que
discutirão as filigranas jurídicas, tentando destrinchar cada termo
jurídico, efetivamente a aplicação da lei tem um obstáculo. Aí as
pessoas ficam discutindo que a lei quis dizer isto, mas que, em meu
entendimento, é aquilo e, segundo Fulano, o entendimento é outro.
Muitas vezes as discussões jurídicas têm travado as nossas atuações.

No exemplo prático, em nossa atuação diuturna, fazemos
atendimentos e denúncias, em nosso gabinete, as quais vão parar no
Poder Judiciário porque o Juiz é o competente para analisar os casos.
Mas ele tem um entendimento completamente diferente do nosso.
Mesmo que o Ministério Público faça uma denúncia, ele entende
diferente e ainda quer uma entrevista com a vítima. E essa entrevista
acontecerá daqui a um, dois ou três meses. Como sabemos que a
coisa é cíclica, a entrevista pode acontecer quando a situação já está
calma, ou quando a vítima já recebeu flores, está na fase da lua-de-
mel, ou ainda quando ela está descrente ou apanhou mais. Ela fica
descrente com a Justiça e fala: “Não, não vai ser por aí”. Daí, manda
arquivar, rejeita a denúncia. Não sei dizer o número certo, mas hoje
há um número grande de denúncias rejeitadas - mais de 500.
Fazemos a denúncia, o Juiz a rejeita, vem para o Ministério Público,
que recorre da decisão, os recursos vão para o Tribunal de Justiça.
Essa é a realidade que eu sei, devido à minha prática, atuando no
Ministério Público de Belo Horizonte. Estamos ainda com as questões
jurídicas sendo amadurecidas, sendo discutidas, o que ainda é um
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entrave até para a rede. Às vezes, a situação de uma mulher que foi
atendida num hospital, num centro de referência, e que tem um
diagnóstico de gravidade, chega no Poder Judiciário e ainda não há
uma solução jurídica. Para mim, essa é uma situação extremamente
grave, para a qual não temos ainda uma solução, até porque não
temos um comprometimento daquele juízo, porque ele está ali
provisoriamente, ainda não há um juizado. Sempre esbarra nessas
questões.

Discordo da oitiva da vítima, especificamente nessa questão, pelo
fato de ela já estar vulnerável e ter de ir ao Fórum, mais uma vez, e
estar na presença do Juiz. Ela não entende bem por que foi chamada
novamente. Então fala que já disse o que queria, que foi ao IML, que
se submeteu ao constrangimento de ser analisada e avaliada, de ter
de contar todo aquele sofrimento; porém ainda terá de repetir isso.
Enfim, tudo isso tem acontecido, é a nossa realidade. E isso também
tem sido a causa de a rede não estar ainda fluindo da forma como
gostaríamos.

Outro problema muito sério é a conceituação de violência doméstica.
Vamos tentar implantar uma semente a respeito dessa conceituação
para melhor atingir a comunidade acadêmica de Juízes, Promotores,
Defensores, advogados, policiais civis e militares. Temos de entender
até que ponto aquela situação é um caso de violência doméstica. Nem
toda briga de casal representa uma violência doméstica. Talvez exista
alguma forma de diagnosticarmos isso. Ainda não sei como resolver
essa questão. O caso pode se tratar apenas de uma briga eventual, e
a harmonia imperar novamente; ótimo, a questão estará resolvida;
porém a questão pode ser de violência doméstica, em que o poder e o
controle prevalecem, um subjugando a vontade do outro. Se for assim,
estaremos realmente diante de um quadro de violência doméstica sob
todos os aspectos colocados, e é aí que precisamos lançar mão
principalmente dos aplicadores da lei. Aplicamos a lei secamente,
como ela nos vem do Poder Legislativo, sem ter conceituações
sociológica e psicológica que precisam ser aliadas a esses conceitos
jurídicos. Precisamos que as outras ciências venham nos ajudar a
conceituar, para que possamos atuar melhor. Até que ponto podemos
interferir na vida de um casal? Essa é uma questão que deve ser
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amadurecida.
Disse que vamos falar de coisas boas, porque, há um ano e meio,

quando entrei para a Promotoria e assumi essa função de Promotora
no combate à violência doméstica, a Promotoria era a Promotora, não
havia absolutamente nada. Corri atrás de estrutura e a consegui, por
meio da Procuradoria, que me deu respaldo. No ano passado,
conseguimos inaugurar uma casa nova na Rua Ouro Preto, 703, no
Barro Preto, e teremos um grande prazer em receber quem quiser nos
visitar. Hoje tenho o orgulho de trabalhar com mais dois colegas nessa
área específica. É importante que tenhamos pessoas interessadas em
trabalhar nessa área. Espero que, quando for instalado o Juizado da
Mulher, ali estejam trabalhando também Juízes vocacionados e
pessoas interessadas nessa questão, que estejam dispostas a estudar
e entender o assunto, de forma a proporcionar um avanço nessa área.

A lei trouxe benefícios, e temos condições de avançar muito. Além
de a Promotoria ter avançado, vejo como crescemos, como nos
conhecemos, como nos articulamos melhor. Temos outros objetivos,
queremos e pretendemos avançar, assim como toda a rede.
Pretendemos crescer e avançar como um todo, ultrapassar as
fronteiras da Região Metropolitana e atingir todo o Estado de Minas
Gerais. Esse é nosso objetivo. É claro que existem limitações nas
atuações de cada um, mas, como na rede, em que temos
representantes do Estado, seria bom que esses exemplos fossem
difundidos. Apesar de atuarmos em Belo Horizonte, estamos abertos
para trabalhar em outros lugares. Vamos fazer pólos, módulos. Temos
como articular e fazer com que isso avance para toda Minas Gerais de
uma forma mais efetiva.

Então, acho que a rede já avançou muito. Estamos, realmente, de
parabéns por termos conseguido esse avanço e um benefício grande
para essas mulheres que já conseguimos socorrer. Temos muito o
que comemorar nesta semana do Dia Internacional da Mulher. Muito
obrigada.

Palavras da Vereadora Sílvia Helena
Cumprimento o estimado Vice-Presidente desta Casa, Deputado

Doutor Viana, que preside esta reunião; as colegas que estão na
Mesa, essas grandes mulheres parlamentares e demais autoridades
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presentes; por fim, cumprimento a todos vocês.
Quem observa, hoje, a importância e o protagonismo da mulher na

sociedade não pode esquecer-se do caminho de luta, de preconceito
na história dela. É importante lembrar as índias vitimadas pelos
colonizadores, as escravas, objetos e serviçais de seus senhores, que
lutaram contra a escravidão e resistiram bravamente pela preservação
da sua cultura; as valorosas mulheres que lutaram e conquistaram o
direito à educação, ao voto universal, ao trabalho, à autonomia, às
responsabilidades pela condução de suas vidas.

Quero afiançar a todas nós nesta tarde que as sete mulheres
Vereadoras da Câmara Municipal de Belo Horizonte também estão
sintonizadas com essa luta e estão nessa defesa. Trago o abraço
delas, bem como o do Presidente da Câmara Municipal. Sempre
estaremos juntas, buscando, cada vez mais, a justiça social e o lugar
que merecemos nesta sociedade. Um grande abraço. Parabéns a
todas.

Entrega de Placas
O locutor - Neste instante, passaremos à entrega de placas.

Primeiramente, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
homenageará as entidades que compõem a Rede Mineira de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, casas-abrigo e os centros
de apoio à mulher. A placa contém os dizeres: “Comemoração do Dia
Internacional da Mulher. Homenagem da Assembléia Legislativa a
mulheres e entidades que se destacaram na efetivação das políticas
públicas para as mulheres em Minas Gerais”.

Pela Coordenadoria Especial de Política para as Mulheres,
convidamos a Sra. Virgília Rosa; pelo Conselho Estadual da Mulher, a
Sra. Carmem Rocha Dias; pela Promotoria de Justiça de Defesa dos
Direitos da Mulher, a Sra. Laís Maria Costa Silveira; pelo Núcleo de
Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de Minas Gerais,
a Sra. Umbelina Lopes; pela Delegacia Especializada de Crimes
contra a Mulher, a Sra. Olívia de Fátima Braga Melo; pela
Coordenadoria dos Direitos da Mulher da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, a Sra. Márcia de Cássia Gomes; pela Coordenadoria dos
Direitos da Mulher da Prefeitura Municipal de Contagem, a Sra.
Gláucia Helena de Souza; pela Coordenadoria Municipal dos Direitos
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da Mulher de Sabará, a Sra. Laís Ramalho; pelo Centro de Referência
Especializado de Atenção à Mulher de Betim, a Sra. Maria das Mercês
Neves de Almeida; pelo Instituto Mineiro de Saúde Mental e Social -
Albam -, a Sra. Rebeca Rohlfs Barbosa Gaetani; pela Casa-Abrigo
Sempre Viva, de Belo Horizonte, a Sra. Daniele Aparecida Costa
Caldas; pela Casa-Abrigo Coragem de Ser Mulher, de Governador
Valadares, a Sra. Marcela Otôni da Silva Pereira.

Convidamos os Deputados Doutor Viana e Dinis Pinheiro a fazer a
entrega das placas.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Convidamos, pela Casa Abrigo Viva Mulher de Juiz de

Fora, a Sra. Fátima Rodrigues Monteiro; pela Casa Abrigo SR Mulher
Socorro e Readaptação da Mulher de Uberaba, a Sra. Simone Reis;
pela Casa Abrigo Travessia de Uberlândia - Catu -, a Sra. Selma
Aparecida Santos; pelo Abrigo São Paulo de Belo Horizonte, a Sra.
Ana Rodrigues de Jesus; pelo Centro Risoleta Neves de Atendimento
à Mulher de Belo Horizonte, a Sra. Virgília Rosa; pelo SOS Mulher
Família de Uberlândia, a Sra. Selma Aparecida Santos; pelo Benvinda
Centro de Apoio à Mulher de Belo Horizonte, a Sra. Carolina Marra
Simões Coelho; pelo Centro de Atendimento à Mulher de Divinópolis –
Vida Viva –, a Sra. Aparecida Gonçalves Oliveira Moreira; pelo Centro
de Referência em Direitos Humanos da SR Mulher de Uberaba, a Sra.
Lucimira Reis Carvalho Ferreira; pelo Centro de Apoio Renascer de
Governador Valadares, a Sra. Alessandra Amorim; pelo Centro
Integrado de Apoio à Mulher de Pouso Alegre e Região – Ciampar –, a
Sra. Neusa Madureira; pelo Espaço Bem-Me-Quero - Centro de
Referência da Mulher em Situação de Violência de Contagem, a Sra.
Ireni Pereira da Silva Freitas; e pelo Centro de Referência da Mulher
de Pirapora, a Sra. Djuliane Dias Vieira.

Convidamos os Deputados Doutor Viana, 1º Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, e Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa, a
fazer a entrega das placas.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Neste momento, a bancada feminina da Assembléia

Legislativa prestará homenagem a mulheres que se destacaram na
efetivação das políticas públicas para as mulheres em Minas Gerais. A
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homenagem traz os mesmos dizeres constantes nas placas entregues
há pouco.

Convidamos a Deputada Ana Maria Resende para fazer a entrega
de placa às suas homenageadas: Idalina Viana Mota, ex-Prefeita do
Município de Miravânia, e Maria Salete de Souza Nether,
Superintendente Regional de Ensino de Montes Claros - 22ª SRE.

Convidamos a Deputada Cecília Ferramenta para fazer a entrega de
placa às suas homenageadas: Izabella Cristina Pimenta Rocha, Vice-
Presidente da Câmara Mirim de Ipatinga, e Sandra Helena do
Nascimento Silva, Diretora do Sindicato dos Comerciários de Ipatinga.

Convidamos a Deputada Elbe Brandão para fazer a entrega de
placa a suas homenageadas: Ana Lúcia Jorge, Secretária de Saúde
de Monte Azul, e Maria Antônia Lima Rodrigues, Vereadora de Nova
Porteirinha.

Convidamos a Deputada Elisa Costa para fazer a entrega de placas
a suas homenageadas: Sra. Jandira Efigênia de Magalhães, dona de
casa em Governador Valadares, e Sra. Vera Lúcia Lopes da Silva,
crediarista em Governador Valadares.

Convidamos a Deputada Gláucia Brandão para fazer a entrega de
placas a suas homenageadas: Sra. Cláudia Maria Pereira da Silva,
coordenadora do Ministério de Mulheres da 8ª Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte, e Sra. Efigênia Pimenta, membro do Conselho
Municipal das Mulheres de Ribeirão das Neves.

Convidamos a Deputada Maria Lúcia Mendonça para fazer a
entrega de placa a suas homenageadas: Sra. Maria Ângela Girard,
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Cataguases; Sra. Roberta Lima de Paula, Defensora Pública da
Comarca de Leopoldina.

Convidamos a Deputada Rosângela Reis para fazer a entrega de
placa a suas homenageadas: Sra. Argentina Leonarda Leite,
voluntária do Projeto Videiras, de Ipatinga, e Sra. Josefina de Fátima
Barroso Pinho Tavares, do Grupo Se Toque, de Ipatinga.

- Procede-se à entrega das placas.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2008
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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:
Requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares e Dalmo Ribeiro
Silva; aprovação - Questão de ordem - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.828/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Resolução nº 1.413/2007; aprovação - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Resolução nº 1.724/2007; aprovação -
Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007; discurso da Deputada Elisa Costa -
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 - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h11min, a lista

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

Valadares, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei nº 89/2007 seja apreciado em último lugar, dentre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei nº 1.828/2007 seja apreciado em 1º lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, parabenizo esta

Casa, pois, conforme costumo dizer, os Deputados que por aqui
passam deixam um grande serviço prestado a Minas e, da mesma
forma, mostram serviço nos órgãos para onde vão. Faço esse registro
e, ao mesmo tempo, parabenizo o ex-Deputado Estadual Luiz
Fernando Faria, que a partir de amanhã passa a presidir a Comissão
de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. É mais um
mineiro na Presidência de uma importante Comissão. Luiz Fernando
Faria, que conviveu conosco nesta Casa, durante três mandatos,
pôde, em virtude de sua experiência, do trabalho aqui realizado,
chegar à Câmara dos Deputados e garantir seu espaço. Ao mesmo
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tempo que parabenizo o Deputado Luiz Fernando Faria, parabenizo
também o seu assessor de imprensa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
que fez esse anúncio hoje a toda a imprensa. Portanto, o Deputado
Luiz Fernando Faria e seu assessor de imprensa, meu amigo Alberto
Pinto Coelho, que faz a divulgação desse fato, estão de parabéns. É
um mineiro na Presidência de uma Comissão tão importante da
Câmara dos Deputados. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.828/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - a doar ao
Município de Ouro Fino o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 1.413/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
das terras devolutas que especifica. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 1.724/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
das terras devolutas que especifica. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Redação.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
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Complementar nº 37/2007, do Governador do Estado, que extingue
cargos de provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal
da Advocacia-Geral do Estado e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto. Continua em discussão o projeto. Com a
palavra, para discutir, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos
discutir o Projeto de Lei Complementar nº 37, de 2007, que extingue
cargos de provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal
da Advocacia-Geral do Estado, que estão migrando para a Secretaria
de Governo. São os cargos de Consultor-Chefe Técnico e 11 cargos
de consultoria técnico-legislativa. Estou me manifestando em relação
a esse projeto porque quero fazer uma discussão sobre o
aprimoramento da técnica legislativa, especialmente do governo de
Minas, e de como chegam os projetos a esta Casa Legislativa. A
nossa proposta é para que o governo do Estado, já que há essa
posição de migrar essas funções para a Secretaria de Governo, possa
fazer uma melhoria no desempenho da análise legislativa. No ano
passado, deparamo-nos com projetos muito mal-elaborados, e a
assessoria jurídica e legislativa desta Casa teve de reelaborá-los; e
não somente projetos mas também vetos.

Quero, então, chamar a atenção do governo estadual para que se
intensifiquem o cuidado, o estudo e o aprofundamento da legislação
que chega até a Assembléia Legislativa. Quero também uma definição
de como será tratada a tramitação do processo legislativo nesta Casa.
Já tivemos, na Bancada do PT e do PCdoB, em muitos momentos,
uma indefinição de como se compreende a tramitação de alguns
projetos. Em alguns casos, a assessoria jurídica entende que pode ser
um programa e, em outros, entende que pode ser uma política
estadual. Agora há uma indefinição de como será interpretada a forma
de tramitação dos projetos nesta Casa.

Quero relatar que um projeto da nossa autoria, que tramitou nos
últimos dois anos e veio a Plenário no fim do ano passado, passou por
essa mesma dificuldade. O projeto ficou entre ser política e ser núcleo
de apoio à engenharia e à arquitetura públicas. É um projeto
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extremamente interessante e contribui para os Municípios de Minas
Gerais na elaboração de projetos, capacitando-os tecnicamente para
buscar recursos no âmbito do Estado e do governo federal. É a
contribuição do Estado na preparação de projetos para os nossos
Municípios, fazendo uma parceria entre os Conselhos Regionais de
Arquitetura e Agronomia e as escolas de engenharia, sejam escolas
públicas, sejam universidades privadas, com o objetivo muito claro de
assessorar tecnicamente grande parte dos Municípios que não
dispõem de um corpo técnico capaz de elaborar projetos e formatá-los
para captar recursos do Estado e do próprio governo do Presidente
Lula.

Nosso projeto, por várias vezes, teve essa interpretação. Num
primeiro momento, era um núcleo. Depois se tornou uma política
estadual e, mais um vez, foi aprovado no 1º turno como núcleo de
apoio à engenharia e à arquitetura públicas no Estado de Minas
Gerais.

Deputado Carlin Moura, gostaria de deixar esse registro da
preocupação legislativa, com o cuidado legislativo na elaboração dos
projetos, seja do governo do Estado para a Assembléia, seja dos
projetos tramitando aqui, na própria Assembléia Legislativa.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
antes, propriamente, do aparte sobre o tema em discussão, aproveito
a oportunidade para cumprimentar todas as brilhantes parlamentares
desta Casa no dia de hoje, em que foi realizado um importante
seminário sobre a Semana Internacional da Mulher. Cumprimento
todas as parlamentares na pessoa de V. Exa., que tão bem representa
a voz feminina no Parlamento de Minas Gerais, com muita
competência e com muito brilhantismo, assim como as demais
Deputadas, que abrilhantam o Parlamento mineiro. Parabenizo a
todas por esta semana de debate. Que no dia 8 de março possamos
fazer referência a uma luta permanente na defesa dos direitos das
mulheres por uma sociedade mais emancipacionista.

Nobre Deputada, V. Exa. discute, no momento, o projeto que prevê
a extinção de cargos em comissão da Advocacia-Geral do Estado. É
importante salientarmos que, sem dúvida alguma, a extinção desses
cargos em comissão tem um aspecto positivo e é uma política correta.
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O que chama a nossa atenção é a questão dos cargos efetivos da
Advocacia-Geral do Estado. Temos recebido muitos “e-mails” em
nosso gabinete de pessoas que comentam, primeiro, a ausência de
funcionários na Advocacia-Geral do Estado, atualmente carente de
servidores para os cargos efetivos. Parece-me que, no último
concurso, chamaram 78 pessoas, quantidade insuficiente do ponto de
vista do preenchimento dos cargos de carreira e dos cargos efetivos
da Advocacia-Geral do Estado. Também existem comentários e
algumas ponderações. Em primeiro lugar, há algumas dificuldades
burocráticas de cargos atualmente exercidos por pessoas que já se
aposentaram ou que estão em via de se aposentar ou de pessoas que
fazem parte do quadro da Advocacia-Geral do Estado e que passaram
em concursos em outras áreas do Estado e que têm dificuldade de
sair de seus cargos, em virtude de uma demora burocrática, como a
publicação, no diário oficial de Minas Gerais, da renúncia dos cargos,
acarretando atraso para os aprovados em concurso, que estão na fila
para ocuparem cargos efetivos. Sem dúvida alguma, isso traz prejuízo
para essa importante instituição que é a Advocacia-Geral do Estado.
No momento em que se discute a extinção dos cargos em comissão,
seria importante que a Seplag avaliasse mecanismos mais eficientes
para que possamos garantir que o servidor que passou no concurso,
que tem o direito de ocupar a vaga de efetivo naquela instituição,
possa fazê-lo com mais agilidade e com mais presteza. Portanto que
essas publicações sejam mais ágeis, a fim de que os aprovados em
concursos possam ocupar seus cargos. E que, de uma vez por todas,
possamos entender que a valorização do servidor público efetivo, de
carreira, é fundamental. Sem dúvida alguma, achamos importante a
diminuição e a extinção dos cargos em comissão, mas não podemos
perder de vista o horizonte de que a Advocacia-Geral do Estado,
enquanto instituição pública, enquanto máquina pública, precisa ser
reforçada com a presença do servidor público de carreira aprovado
em concurso, porque essa é uma forma de defendermos o
funcionamento do Estado e combatermos a visão de Estado mínimo.
Então, não podemos extinguir cargos nem deixar desassistido o
Estado de Minas Gerais.

Faço essa ponderação a V. Exa e um apelo à Secretaria de
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Planejamento, para que possa averiguar esses comentários, essas
denúncias feitas por pessoas aprovadas em concurso e que estão
enfrentando dificuldades para serem efetivadas, em virtude da
burocracia do Estado.

Mas V. Exa., novamente, está de parabéns pela brilhante e
aguerrida posição que sempre tem defendido aqui no Plenário da
Assembléia de Minas Gerais.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Carlin. Estendo essa
homenagem a todas as Deputadas, incluindo a Deputada Ana Maria
Resende, que se encontra conosco, dizendo-lhe da beleza do nosso
encontro realizado hoje, dia 4, mas que comemora o dia 8, o Dia
Internacional da Mulher, nesta Casa Legislativa, com a presença de
tantas entidades, centros de referência da mulher, de combate à
violência, casas-abrigo, redes de proteção e enfrentamento.

Realmente foi um encontro muito importante, uma mobilização
grande do Estado de Minas Gerais, vinda de todas as regiões, o que
demonstra que o nosso Estado já avança nas políticas públicas de
combate e enfrentamento à violência, apesar de, ainda, ter um longo
caminho a percorrer, como a implementação efetiva da Lei Maria da
Penha e, principalmente, a destinação dos recursos que devem vir do
governo federal, as políticas que também devem ser implementadas
pelo governo estadual, a fim de que tenhamos um Estado mais
fraterno e menos violento.

Amanhã, Deputada Ana Maria Resende, o Presidente Lula, com a
Ministra Nilcéia Freire, das Políticas Públicas para Mulheres,
anunciará o 2º Plano Nacional de Políticas Públicas Destinadas às
Mulheres. Depois da 2ª Conferência, agora será anunciado o 2º Plano,
em que prioritariamente se fará um pacto contra a violência nos
Estados brasileiros, e Minas Gerais já faz parte desse pacto nacional
de enfrentamento à violência.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Gostaria de parabenizar a
nossa Líder, Deputada Elisa Costa, que muito bem anuncia a data
divulgada pelo Presidente Lula.

Se V. Exa. me permite, também gostaria de anunciar que, amanhã,
acontecerá, em Belo Horizonte, no Cefet da Av. Amazonas, a
audiência pública da Aneel, em que se discutirá a revisão tarifária da
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Cemig, que acontece de cinco em cinco anos. Na última revisão,
houve um aumento de mais de 31%, mas, pela primeira vez na
história, já está garantido que não haverá aumento, e existe a
possibilidade de se reduzir a tarifa acima de 10%. Portanto, é muito
importante a participação de toda a população.

É uma audiência aberta ao público que se realizará amanhã, dia 5, a
partir das 8 horas da manhã, no Cefet. Agradeço o espaço para fazer
a convocação de toda a população de Minas Gerais, de forma
especial da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pois a
mobilização contribuirá muito para a redução da tarifa de energia em
Minas. Realmente é a tarifa residencial mais cara do Brasil. Só a
incidência de ICMS corresponde a 42%. Nos últimos 10 anos, são
mais de 460% de aumento.

Enfim, amanhã, a partir das 8 horas, no Cefet, a realização da
audiência pública. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Parabenizo o Deputado Weliton pela
brilhante luta pela redução da tarifa de energia elétrica, realmente
fruto da grande mobilização de tantos movimentos sociais de Minas e
do seu mandato. Aliás nos somamos a essa coleta de assinaturas que
apresenta à Aneel as reivindicações de Minas Gerais, que
demonstram claramente que o consumidor mineiro hoje paga a mais
alta tarifa do Brasil. Realmente é preciso refletir sobre o papel da
Cemig e, principalmente, sobre a sua função social no Estado.

Aproveito a discussão do Projeto de Lei Complementar nº 37, para
me dirigir ao Deputado José Henrique, do Vale do Rio Doce, que está
na Mesa, e aos demais Deputados que também fazem parte dessa
região.

Deputado José Henrique, há algum tempo, a Aracruz Celulose tem
adquirido terras no Vale do Rio Doce - Conselheiro Pena, Tumiritinga,
proximidade da sua cidade, e Governador Valadares -, ou seja, há
algum tempo, ela está arrendando e comprando terras para o plantio
de eucalipto. No ano passado, tivemos a oportunidade de participar de
uma audiência com o Dr. Carlos Aguiar, Presidente da Aracruz
Celulose, exatamente na cidade de Aracruz, no Espírito Santo.
Quando da nossa visita, o Dr. Carlos Aguiar nos comunicou a
possibilidade de a empresa construir uma grande fábrica, uma grande
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usina de celulose em Minas Gerais. Essa proposta está sendo
discutida no Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento, com um grupo técnico representado por vários
Secretários do governo de Minas, que estão avaliando e preparando
um diagnóstico, a pedido da empresa, para saber quais são as
condições e as possibilidades de se implantar uma fábrica em
Governador Valadares ou no Vale do Rio Doce, para a
industrialização especialmente da celulose.

Na oportunidade, estivemos aqui, em Belo Horizonte, com o
Secretário Márcio Lacerda, que também nos falou do estudo que
estava sendo realizado. Essa notícia já está sendo analisada há
algum tempo. Foi-nos dito que haveria um diagnóstico, que já estava
ficando pronto, e, em seguida, seria feito um estudo do impacto
ambiental no Vale do Rio Doce, e a Aracruz estudaria a hipótese de
implantar, em Governador Valadares ou nas proximidades, uma
fábrica de celulose. Outros Estados também pleitearam essa fábrica,
mas a notícia que temos é que Minas Gerais ofereceu e oferece, do
ponto de vista da infra-estrutura e da logística, as melhores condições
para a implantação, em razão da ferrovia da Companhia Vale do Rio
Doce, da futura duplicação da BR-381, que chegará a Governador
Valadares, e da própria região do Vale do Rio Doce, onde, em alguns
trechos, há uma devastação ambiental muito grande, o que tem
dificultado a produção agrícola e até mesmo o assentamento de
trabalhadores rurais, na reforma agrária. Essas regiões mais
prejudicadas do ponto de vista da devastação ambiental seriam
destinadas ao plantio do eucalipto e à preparação para a implantação
de uma usina, de uma fábrica de celulose. A informação que temos,
Deputada Rosângela Reis, é que ela pode ser até maior do que a
própria Cenibra.

A partir desta semana, a informação que tivemos era ainda, a pedido
do Dr. Carlos Aguiar, que fosse sigiloso também aqui, no governo de
Minas, em virtude de as negociações ainda não estarem concluídas e
o diagnóstico não estar pronto. Há o cuidado de todos que estamos
acompanhando essas informações de não fazer um anúncio que
possa prejudicar o andamento das negociações e o que Minas Gerais
poderia oferecer, do ponto de vista de infra-estrutura e logística, para
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a implantação dessa indústria de celulose na região do Vale do Rio
Doce.

A nós, que acompanhamos a discussão desde o início, também foi
pedido sigilo, e nós o mantivemos e respeitamos todas as
negociações, para evitar, assim, prejuízo para Governador Valadares
e região.

Ainda não sabemos onde será definitivamente implantada a usina.
Está acontecendo uma mobilização para que sua sede fique em
Governador Valadares, até porque, desde a implantação da Usiminas,
da Cenibra e da Acesita, a região do Rio Doce acalenta o sonho de
entrar na era da industrialização.

O Brasil está vivendo um processo positivo de desenvolvimento e,
pela primeira vez, o Estado brasileiro tem sido indutor de
desenvolvimento e crescimento. A economia está estabilizada, o que
permite às empresas expandirem suas unidades, gerarem mais
empregos e aumentarem sua produção. A Usiminas e a Cenibra, por
exemplo, duplicarão sua produção.

Muitas empresas estão interessadas em se implantar em várias
regiões, especialmente, Deputado José Henrique, em regiões como a
nossa, que precisa de opções de geração de trabalho e renda.

Os emigrantes estão voltando em razão da dura lei de imigração dos
Estados Unidos e de outros países, do enfraquecimento do dólar, do
fortalecimento do real e do aumento de oferta de empregos no Brasil.
Tudo isso está atraindo de novo para cá a atenção dos brasileiros e
dos valadarenses que iam buscar recursos no exterior.

É hora de o Vale do Rio Doce buscar opções de desenvolvimento
sustentável para, então, crescer, gerar empregos e se desenvolver.
Mas não podemos nos esquecer de que desenvolvimento só faz
sentido quando beneficia o ser humano, quando traz benefícios para
homens e para mulheres. É esse o desenvolvimento que desejamos.

Queremos uma fábrica ou uma indústria em nossa região. O ICMS
assim recolhido reverterá em projetos e programas sociais. Mas, ao
lado disso, temos de preservar a região. Queremos, portanto, que
essa fábrica se instale em Governador Valadares, mas não sem antes
discutir com as forças sociais, políticas e empresariais os benefícios
que virão para Governador Valadares. Outras empresas fornecedoras
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poderão chegar como suporte para uma fábrica de celulose do porte
da Aracruz Celulose.

Peço, Deputado Getúlio Neiva e Deputado José Henrique, o apoio
desta Casa Legislativa e do Governador Aécio Neves. Que interfiram
a favor da instalação dessa grande empresa no Vale do Rio Doce.
Com certeza, veremos crescer o número de empregos, e o progresso
chegará à nossa região. A criação de uma universidade também pode
vir como conseqüência. Já estamos, aliás, lutando para levar para
Governador Valadares uma universidade como a do Mucuri e do
Jequitinhonha, que tanto está beneficiando Teófilo Otôni.

Somando industrialização ao conhecimento tecnológico e à
formação humana e profissional, com certeza teremos uma região
mais desenvolvida e com inclusão social, onde as pessoas, vão
querer permanecer e aí educar seus filhos. Aí haverá oportunidades
para a juventude e possibilidades alvissareiras para as famílias.

Para tanto solicitamos ao governo de Minas que, neste momento,
contribua para a finalização do diagnóstico e os estudos de impactos
ambiental e social para que a sede dessa fábrica possa ser instalada
na cidade de Governador Valadares. Também já solicitamos o
empenho da Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. O Prefeito
Pimentel e o Ministro Patrus Ananias já estão trabalhando para que o
governo federal possa, por meio das suas representações, atender às
reivindicações da empresa. Assim Minas poderá oferecer melhores
condições de receber uma indústria que gerará emprego para a
região.

É claro que todo o debate será realizado com os moradores da
cidade e do Vale do Rio Doce. Discutiremos também o fortalecimento
da nossa agricultura familiar na região e os assentamos da reforma
agrária, para que parte das terras seja destinada aos assentamentos e
outra parte possa servir ao plantio de eucalipto, atendendo assim a
essa fábrica, que poderá instalar-se em nossa cidade.

Será uma grande discussão. Levantaremos, com a sociedade de
Governador Valadares e com os movimentos sociais, os significados
social, ambiental, político e econômico de uma empresa desse porte
se instalar em Governador Valadares e ajudar o Vale do Rio Doce a
crescer.
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O Sr. Presidente - Solicito à Deputada Elisa Costa que volte à
discussão do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007. Na verdade,
se V. Exa. desviar-se do assunto, teremos de dar a mesma
oportunidade a outros Deputados.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputada Elisa Costa, a
discussão do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007 é muito
importante, porque dificilmente o governo envia a esta Casa algum
projeto extinguindo cargo e reduzindo despesa. Portanto a sua
discussão é muito importante.

Ao mesmo tempo, quero aproveitar a oportunidade para
cumprimentá-la pela presença em Teófilo Otôni, na ocasião do
lançamento do Território do Mucuri, e dizer que a iniciativa da Aracruz
de instalar-se na região de Governador Valadares gera impacto não
apenas para a cidade, mas também para todo o Vale do Rio Doce,
ajudando-o e expandindo-se para o Mucuri, o que atenderá também a
minha região.

Por curiosidade, hoje, ao pegar o avião em Valadares, recortei o
“Diário do Rio Doce” por causa dessa notícia. Considero-a estupenda,
esplendorosa, tanto para V. Exa. quanto para o Deputado José
Henrique, que preside esta reunião, que são da região. Acredito que o
Rio Doce encontrará o seu destino. Passamos pelas estradas e
vemos os terrenos já assoreados, as voçorocas descendo pelos
morros; portanto, há necessidade de fazer o replantio das florestas,
sem deixar de lado a agricultura e a pecuária.

O impacto dessa decisão que V. Exa. anuncia é importante não
apenas para Governador Valadares, mas também para todo o Rio
Doce, o Mucuri e parte do Jequitinhonha. Acredito que Governador
Valadares lutou bem, direito, e deve continuar lutando para que nossa
região seja beneficiada. Uma das coisas mais curiosas que nos
aconteceu negativamente foi que o Vale do Rio Doce acabou ficando
tão pobre quanto o Jequitinhonha e o Mucuri, e isso é ruim. À medida
que o Rio Doce se recupera, também vamos nos recuperar. Parabéns
pela luta!

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Getúlio Neiva. Há um
tempo, o Deputado Jayro Lessa também já estava preocupado e
trabalhando com essa possibilidade. Ele também está assumindo uma
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campanha de mobilização em Governador Valadares para chamar a
atenção do governo de Minas e do Presidente Lula, para que
Governador Valadares tenha a tão sonhada industrialização, mas tudo
feito com cuidados sociais e ambientais.

O fato é que a cidade hoje, mais do que nunca, com o retorno dos
nossos imigrantes, dos nossos valadarenses, precisa buscar seu
caminho, alternativas de desenvolvimento. E uma dessas alternativas
passa pela industrialização, pela universidade, pelo conhecimento e
pelo turismo, enfim, há várias alternativas para a nossa região, e
queremos que elas cheguem até o Mucuri.

Parabenizo Teófilo Otôni por sua presença, ontem, no lançamento
do programa Territórios da Cidadania, um momento em que 27
Municípios se encontraram. Trata-se de um projeto belíssimo do
governo do Presidente Lula, cujo lançamento em Brasília, no dia 25, o
Deputado Almir Paraca e eu tivemos oportunidade de acompanhar.
Também o Norte de Minas vai receber o Territórios da Cidadania, com
recursos de vários Ministérios, integrando políticas sociais,
especialmente para combater a pobreza rural. Esse projeto tem
recursos novos, alocados por diversos Ministérios, e contribuirá para
que as comunidades rurais tenham infra-estrutura, eletrificação,
desenvolvimento, saúde e educação. Esse projeto significa um
choque de várias políticas públicas, que vão alavancar o
desenvolvimento de uma região.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo nossa Líder,
Deputada Elisa Costa, por sempre vir a esta tribuna discutir temas
importantes. Esse Projeto de Lei nº 37/2007, do Governador do
Estado, é importante. Nós, que entendemos um pouco da
administração pública, sabemos que qualquer governo precisa acertar
no ponto de vista da gestão do Estado. Nós sabemos que a
burocracia tem contribuído para que as coisas não andem neste país,
atrapalhando demais o seu desenvolvimento em vários sentidos. O
Governador até acerta ao corrigir essa questão para agilizar esse
processo.

Mas, aproveitando a discussão do projeto, gostaria de entrar em
outro assunto. Deve haver mais harmonia entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário. Fiquei impressionado, nessa
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semana, com a intromissão do Poder Judiciário em uma questão que
ainda não havia chegado a ele. O Ministro Marco Aurélio emitiu uma
opinião, deu uma sugestão à oposição contra os programas sociais do
governo Lula, mais especificamente com relação ao Territórios da
Cidadania. Esse programa demonstra uma visão ampla do nosso
governo, que quer diminuir a pobreza, principalmente rural, dos
Municípios de menor IDH. O governo quer diminuir as distâncias em
nosso país, é um governo solidário. E vemos o Ministro, aliado a uma
oposição, dar uma opinião política, que de certa forma envergonha
nosso Poder Judiciário, uma opinião antecipada do Ministro Marco
Aurélio.

Portanto, gostaria de aproveitar o momento para abrir essa
discussão aqui. É importante que comecemos a discutir essas
questões. Os Poderes devem ser harmônicos. Os Poderes Judiciário,
Executivo e Legislativo devem contribuir um com o outro. E o que
estamos vendo no Brasil hoje é algo totalmente diferente: algumas
pessoas querendo atrapalhar um governo sério como o do Presidente
Lula, que quer diminuir a pobreza e ajudar as classes menos
favorecidas. E um membro do Supremo Tribunal Federal dá uma
opinião que não contribui em nada com o processo da harmonia entre
os Poderes no País. Expresso aqui nossa opinião e indignação com o
Ministro Marco Aurélio, que está usando de um cargo para fazer
oposição às políticas sociais do Presidente Lula.

No mais, parabenizo V. Exa. pelas intervenções que sempre tem
feito nesta Casa, de forma brilhante. Que nossa Líder continue
sempre assim: guerreira, firme e forte na defesa do povo de Minas
Gerais. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada. Concordo com essa avaliação.
Esse projeto não é eleitoreiro, mas social, da sociedade brasileira. Ele
vencerá um dos maiores desafios, que é integrar políticas públicas de
19 Ministérios, com recursos em vários programas sociais de
enfrentamento à pobreza rural no País.

Quero parabenizá-lo por trazer à tona este tema, porque o
Presidente Lula tem tido muita oposição da grande mídia e agora até
do Supremo, em relação às políticas sociais.

Aproveito, Deputado José Henrique, para dizer que estive em
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Brasília, na segunda-feira, quando acompanhei o lançamento do
programa Territórios da Cidadania. Tive oportunidade de entregar
diretamente ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme
Cassel, proposta para que, em 2009, o Vale do Rio Doce e outras
regiões de Minas também recebam os recursos e implantem o
Territórios da Cidadania. Já temos hoje os territórios rurais em vários
Municípios do Estado. Em Minas, temos 12, e agora 4 se tornarão
Territórios da Cidadania. Nossa proposta é que, para o próximo ano, o
Médio Rio Doce e o Vale do Rio Doce integrem-se ao projeto
Territórios da Cidadania, nesse choque de políticas sociais,
contribuindo assim com os pequenos agricultores familiares, com os
pescadores, com os assentados da reforma agrária, com as
comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas, como os
crenaques e os maxacalis. Enfim, seriam critérios para ajudar a elevar
o Índice de Desenvolvimento Humano de toda essa região.

Terminando, quero deixar aqui uma convocação para os Deputados
e Deputadas do nosso Vale do Rio Doce, a fim de que haja uma
mobilização da nossa parte junto ao Governador Aécio Neves e ao
Presidente Lula. Já solicitamos, por intermédio da Ministra Dilma
Rousseff, o olhar do governo federal e o de Minas Gerais para as
regiões mais empobrecidas no Norte, no Mucuri e no Jequitinhonha,
onde temos um trabalho efetivo. Esse olhar se voltaria também para o
Vale do Rio Doce, que vem enfrentando dificuldades ao longo desses
anos.

Deixo aqui essa convocação para todos os Deputados Estaduais e
Federais da nossa região, para os movimentos sociais de luta pela
terra, para os movimentos sindicais, populares, para a Câmara de
Governador Valadares e demais Câmaras da região, enfim, para
todos os atores sociais envolvidos, políticos, empresários, a fim de
que o Vale do Rio Doce seja sede de uma fábrica da Aracruz Celulose
e possa contribuir para a nossa região do ponto de vista social e
econômico. É claro que devemos fazer esse debate de maneira muito
propositiva, apresentando propostas tanto na área do
desenvolvimento social quanto para garantir efetivamente a
recuperação ambiental da nossa região. Queremos gerar empregos e
alcançar um desenvolvimento sustentável, que garanta a preservação
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do presente e do futuro das nossas gerações. É o que queremos para
o nosso Vale do Rio Doce. Para isso desejamos mobilizar as cidades
e todas as forças políticas, porque essa é uma luta de todos: da
cidade, da região, do Vale do Rio Doce. Mas também temos um
compromisso com o Mucuri, com o Jequitinhonha, com o Norte de
Minas, com Minas Gerais e com o nosso país.

Fica aqui a nossa convocação por uma mobilização de todas as
nossas forças, para reunir as condições para a nossa cidade de
Governador Valadares receber essa fábrica e distribuir os recursos e
também os benefícios para o Vale do Rio Doce. Muito obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - É evidente a ausência do quórum

necessário para a continuação da reunião. Antes de solicitar o seu
encerramento, queria cumprimentar a Deputada Elisa Costa e a nossa
Rosa Morena, de Ipatinga, que está aqui conosco. Peço, então, o
encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 89/2007, uma vez que
permaneceu na ordem do dia por 6 reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 5,
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 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/3/2008

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Carlos Mosconi;
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aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 89/2007;
renovação da votação do requerimento do Deputado Alencar da
Silveira Jr.; aprovação do requerimento; verificação de votação;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; chamada
para a recomposição do número regimental; existência de número
regimental para discussão; questões 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. -
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Gustavo Valadares, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

reunião o Projeto de Lei nº 1.828/2007 e os Projetos de Resolução nºs
1.413 e 1.724/2007, apreciados na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite.

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

Mosconi, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
o Projeto de Lei nº 1.690/2007 seja apreciado em 1º lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 89/2007, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., que proíbe a venda e o consumo de bebida
alcóolica nas dependências de estádios de futebol das administrações
públicas direta e indireta do Estado nos dias de jogos. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Segurança Pública. A Presidência
vai renovar a votação do requerimento do Deputado Alencar da
Silveira Jr., solicitando a retirada de tramitação do referido projeto. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gustavo Valadares - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento. A Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.



501

O Sr. Presidente - Votaram apenas 23 Deputados. Portanto, não há
quórum suficiente para votação. A Presidência torna a votação sem
efeito. Tendo em vista a importância das matérias constantes na
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, que,
somados aos 3 em Comissão, perfazem o total de 28 parlamentares,
número insuficiente para votação, mas suficiente para a discussão das
demais matérias constantes na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, precisamos

destacar alguns pontos relativos à votação desse requerimento, para
que os novos parlamentares tenham ciência do que estão votando. O
requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr. pede a retirada de
tramitação do projeto de lei que regulamenta ou não a venda de
cerveja nos estádios de futebol de Minas Gerais. O projeto foi
colocado na pauta do Plenário desta Casa por conta de um
compromisso do Presidente Alberto Pinto Coelho, durante a última
reunião do ano passado, quando discutíamos uma emenda ao projeto
do Deputado Antônio Júlio, que permitia a volta da venda da cerveja
nos estádios de futebol. Por causa da polêmica criada, o Deputado e
Presidente Alberto Pinto Coelho nos solicitou que deixássemos para
discutir esse assunto no início do ano. Isso foi feito, quando ele
colocou em pauta de votação o projeto do Deputado Alencar da
Silveira Jr. O Deputado Alencar da Silveira Jr. entrou com um
requerimento solicitando a retirada de tramitação do projeto. Para
esclarecer, Deputado Pinduca, ele pretende que o projeto não seja
discutido no Plenário desta Casa pelos 77 Deputados. Alguns
parlamentares que pretendem manter essa cortina, que esconde os
reais fatos a respeito do Mineirão, estão se utilizando desse
requerimento para não discutir o mérito. Tenho certeza de que os
Deputados que me sucederão aqui irão discutir o mérito. Meu caso
não é o mérito. Estamos discutindo a votação de um requerimento de
retirada de tramitação. Deputados que pretendem discutir a venda de
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cerveja, se a violência aumentou ou não, saibam que estou preparado
para debater no momento correto. Os que desejam retirar o projeto de
tramitação do Plenário agora estão com medo de debater o projeto no
momento oportuno. Esse Deputados que pretendem retirar o projeto
são os mesmos que distribuíram para alguns gabinetes dados
mentirosos. São tão mentirosos que não os recebi em meu gabinete.
Quando um parlamentar encaminha aos gabinetes argumentos
relativos a determinado projeto, é de praxe, nesta Casa, que envie aos
outros 76 gabinetes. O meu não recebeu nada, porque essa pessoa
que encaminhou os documentos mentirosos aos demais gabinetes
não teve hombridade de enviá-los ao meu, para que eu pudesse
contestar os fatos. É uma jogada esse tipo de interposição. É justo,
mas vamos discutir o projeto no momento certo. Não é correto que
poucos parlamentares, por duas vezes derrotados no Plenário, tentem
tirar o projeto de tramitação antes da discussão, adiando-a mais uma
vez. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, solicito, de uma vez por todas,
que esta Casa Legislativa discuta se devemos ou não deixar que a
cerveja seja comercializada no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, e
nos demais estádios de Minas. Sr. Presidente, mais uma vez
respeitando o Regimento desta Casa, deixarei para discutir o mérito
no momento da discussão do mérito. Para terminar meu
pronunciamento, Sr. Presidente, quero alertar os nobres pares desta
Casa para o fato de que não podemos mais adiar a discussão de um
projeto que tem atrapalhado - e muito - o lazer e o bem-estar daqueles
que são apaixonados pelo futebol e vão ao estádio, aos domingos e
às quartas-feiras, em Belo Horizonte, para tomar cerveja e assistir ao
jogo de futebol. Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o mérito será
discutido, e eu só o discuto no momento da discussão do projeto.
Peço ao Sr. Presidente que coloque mais uma vez em discussão o
requerimento, para vermos o que a maioria pensa em relação à
retirada ou não de tramitação do projeto. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência, antes de passar a palavra ao
Deputado Sargento Rodrigues, esclarece aos Deputados o seguinte:
se for retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 89/2007, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº 310/2007, do mesmo autor,
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passa a tramitar nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
12 e será distribuído as Comissões de Justiça, de Segurança Pública
e de Fiscalização Financeira, para ser discutido exaustivamente, a fim
de chegar novamente a este Plenário. Este esclarecimento pode
ajudar a orientar os Deputados na votação do requerimento em
questão.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, com muita boa-
vontade, será mais um ano para discutirmos novamente o projeto.
Com muita boa-vontade, daqui a um ano discutiríamos novamente o
projeto.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de dizer
ao Deputado Gustavo Valadares que pode ficar à vontade quando
precisar nominar Deputado nesta Casa, porque assim o faço quando
necessito. Quero dizer ao ilustre Deputado que o critério utilizado
nesta Casa é o regimental. Se é assim, estamos subordinados ao
Regimento. Portanto, cabe, neste momento, o espaço da Minoria, que
foi instituída no Parlamento exatamente para que não seja sufocada
ou reprimida nas suas idéias ou forma de pensar e votar. Neste
momento, chamamos de Minoria aqueles Deputados que, porventura,
estavam presentes no Plenário, eram minoria e pensavam de maneira
contrária com relação à retirada do projeto. Portanto, ficou constatado
o que falo. Quando o Deputado diz que quer fazer valer o Regimento
e discutir, deve saber que o projeto teve encerrada sua discussão.
Portanto, este Deputado estava inscrito para fazer a discussão em
que demonstraríamos tanto com dados técnicos quanto com
conhecimento empírico que realmente a bebida alcóolica, sendo
autorizada nos estádios de futebol - já adentrando no mérito - com
certeza não trará nenhum benefício para a população de Minas
Gerais. Posso dizer isso ao Deputado porque, muito antes de chegar
a esta Casa, exerci policiamento no Estádio Governador Magalhães
Pinto. Portanto, falo com a prática exercida no dia-a-dia. Agora, se
observarmos o dia-a-dia, Deputado Gilberto Abramo, Deputado Eros
Biondini, Deputada Gláucia Brandão, Deputado Hely Tarqüínio,
Deputado João Leite, Deputado Vanderlei Miranda, demais colegas
Deputados e tantos outros que pensam da mesma forma,
perceberemos que até as imagens demonstram crianças no colo de
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mães, porque diminuiu, de fato, a violência. E é uma responsabilidade
enorme deste Parlamento dizer sim. Então, usaremos quantas vezes
necessárias as manobras regimentais previstas, porque há o espaço
da Minoria. O Parlamento é desta forma. Não é à toa que há a
Liderança da Maioria e a Liderança da Minoria porque, nos momentos
de dificuldades, seus espaços devem ser usados. Gostaria de dizer
que realmente enviamos uma correspondência e, se o Deputado está
um pouco melindrado, entregarei a ele, em mãos, a resposta do Cel.
Natal, Presidente da Ademg, em que ele diz com toda clareza: “Em
atendimento à solicitação de V. Exa. contida no documento...” É o
documento em que solicitamos informações sobre como ficou a
situação no Mineirão depois dessa proibição. Ele continua, dizendo:
“...diminuição de ocorrências policiais internas e externas no Mineirão,
menos brigas de torcedores, redução de atendimento médico no
Departamento Médico do Mineirão, redução de depredação do
patrimônio público, tais como furto de torneiras, quebra de pias e de
vasos sanitários, diminuição da sujeira gerada no evento, presença de
mais crianças, mulheres e famílias no estádio, desocupação rápida do
estádio após a realização do jogo, ausência de arrastão na parte
externa do Mineirão após a realização dos jogos, menos ocorrências
de colisões e abalroamentos no estacionamento do estádio, sensação
do aumento da segurança no estádio”. Isso é fato. Isso é dado
concreto. Volto a insistir: o Deputado diz que há alguns espaços que
estão obscuros. Gostaria de orientá-lo a não percorrer esse caminho.
Se fizer isso, inverteremos o questionamento, que será: por que
alguém insiste em querer teimar que a venda da bebida alcóolica não
trará conseqüências para a população? Num clássico como o que
acontecerá domingo, Cruzeiro e Atlético, entre duas tribos rivais, entre
duas torcidas que se enfrentam cotidianamente, dizer que o
componente álcool não influenciará no comportamento humano
infelizmente é dizer algo que não é verdade. Sabemos perfeitamente
que todo o esforço que fizemos, Sr. Presidente, valerá a pena se
evitarmos uma briga ou uma lesão corporal. V. Exa. já colocou o
requerimento em votação e não houve quórum. Solicito a V. Exa. o
encerramento, de plano, da reunião, pois V. Exa. pode constatar que
não há quórum para a votação e muito menos para a discussão.



505

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, solicito a palavra
pelo art. 164 do Regimento Interno, pois fui citado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gustavo
Valadares que a palavra pelo art. 164 do Regimento Interno somente
é concedida a Deputado que tenha sido citado em pronunciamento de
forma ofensiva, para que este conteste acusação pessoal à própria
conduta ou para contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído
como opinião pessoal, e isso não ocorreu.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 11/2007, EM 17/5/2007
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, Inácio Franco e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este
ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião
e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger
o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A seguir,
determina a distribuição de cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Inácio Franco para atuar como
escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos por unamidade,
os Deputados Ademir Lucas e Adalclever Lopes, para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Deputado Ademir
Lucas é empossado Presidente e na oportunidade designa o
Deputado Rômulo Veneroso para relatar a matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Veneroso.

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Almir Paraca e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
do Sr. José Tadeu de Moraes, Diretor-Presidente da Samarco
Mineração S.A., convidando os membros da Comissão para fazer uma
visita ao escritório da empresa em Belo Horizonte, para conhecer a
atuação da mesma na área ambiental, seguida de visita às operações
na unidade de Germano, no Município de Mariana; da Sra. Valéria
Cristina Rezende, Superintendente Regional da Supram do Sul de
Minas, comunicando que, em resposta ao Requerimento nº
1.243/2007, da Comissão, foi deferida a convocação de autorização
ambiental de funcionamento - AAF - ao licenciamento ambiental da
Prefeitura de Córrego do Bom Jesus - Usina de Triagem e
Compostagem; e do Sr. Manuel Carvalho da Silva Neto, Subsecretário
de Planejamento e Orçamento, publicado no “Diário do Legislativo”,
em 14/2/2008. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 1.709/2007 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz).
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.770/2007.
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 Elmiro
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Nascimento em que solicita seja realizada audiência pública no
Município de Paracatu para se conhecerem os fatos que envolvem a
expansão da Rio Paracatu Mineração S.A., empresa de capital
canadense controlada pela Kinross Gold Corporation; e Elisa Costa
em que solicita a realização de audiência pública no Município de
Governador Valadares para se discutirem e conhecerem de perto as
precárias condições de funcionamento do aterro sanitário municipal e
as graves irregularidades detectadas pela Supram do Leste mineiro. O
Deputado Sávio Souza Cruz comparece à reunião e assume a direção
dos trabalhos. Submetido a votação, é aprovado requerimento 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. O
Deputado Almir Paraca apresenta requerimento em que solicita seja
ouvida na reunião a Sra. Dorinha Alvarenga, Presidente da Fundação
IBI - Tecnologia Alternativa -, e da Ibisol - Cooperativa de
Ecodesenvolvimento e Economia Solidária. Após a aprovação do
requerimento, o Presidente passa a palavra à Sra. Dorinha Alvarenga,
que faz a entrega, aos membros da Comissão, de vídeo a respeito do
ecossistema da Serra da Moeda - fauna e flora - e a degradação
ambiental causada pelas atividades minerárias no local. O Presidente
recebe os seguintes requerimentos, que serão apreciados
oportunamente: do Deputado Deiró Marra em que solicita a realização
de audiência pública no Município de Patrocínio para tratar de
assuntos ligados ao meio ambiente, em especial a pesca predatória
realizada nessa região; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que
solicita a realização de audiência pública para se discutir o transporte
de cargas perigosas no Estado e os eventuais riscos ao meio
ambiente, representados por acidentes rodoviários em que estejam
envolvidos esses produtos; do Deputado Almir Paraca em que solicita
visita técnica a pontos estratégicos das áreas de proteção ambiental
nas quais será promovida a desafetação nos Municípios de Lagoa
Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos, além de audiência pública para
se discutir o Projeto de Lei nº 1.444/2007, de autoria do Governador
do Estado, que trata desse assunto; e do Deputado Wander Borges
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em que solicita a realização de audiência pública com a finalidade de
se debaterem a situação ambiental da exploração mineral executada
pela Empabra - Empresa de Mineração Pau Branco Ltda. e,
especialmente, seu projeto de utilizar o sistema viário do Município de
Sabará, para retirar os resíduos oriundos da exploração mineral de
uma mina desativada localizada em Belo Horizonte. 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.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Almir Paraca - Inácio

Franco.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Pimenta, Walter Tosta e Chico Uejo (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.512/2007 com a Emenda nº 1, apresentada
(relator: Deputado Carlos Pimenta), e 1.643/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Chico Uejo). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Délio Malheiros (2) em que
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solicita sejam realizadas reuniões para se debaterem, em audiência
pública, os crescentes abusos, por parte dos bancos e das instituições
financeiras, na cobrança e na não-amortização dos juros cobrados
pela liqüidação antecipada de débito, e a transferência do terminal
rodoviário de Belo Horizonte - Tergip -, do centro para o Bairro
Calafate, bem como as implicações decorrentes de tal mudança para
os usuários. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta - Antônio Júlio -

Domingos Sávio.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a discutir e
votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as
Propostas de Ação Legislativas nºs 470, 474, 476, 478 e 479/2007
(relator: Deputado André Quintão); 225, 231, 357, 359, 437, 457 e
516/2007 (relator: Deputado Carlin Moura); 459, 475, 482, 484, 491,
492 e 493/2007 (relator: Deputado Eros Biondini) que concluem por
sua aprovação na forma de requerimentos. São rejeitadas as
Propostas de Ação Legislativas nºs 435, 436 e 525/2007 (relator:
Deputado Carlin Moura); 494, 495 e 496/2007 (relator: Deputado Eros
Biondini). As Propostas de Ação Legislativas nºs nº 185, 187, 192, 200
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a 206, 208, 216, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 427, 430, 431, 433,
434, 438, 439, 441, 448, 451, 453, 454, 455, 456, 458, 462 e 463/2007
são retiradas da pauta, por determinação do Presidente da Comissão,
por não cumprirem pressupostos regimentais e as nºs 464, 466, 468 e
477/2007, atendendo-se a requerimento do Deputado André Quintão
aprovado pela Comissão. O Parecer sobre a Proposta de Ação
Legislativa nº 381/2007, o qual conclui pela sua aprovação, tem a
votação adiada, atendendo-se a requerimento do Deputado André
Quintão aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada
reunião desta Comissão para debater, em audiência pública, a "oferta
irregular de vagas nas escolas públicas e a falta de programa
suplementar de transporte pelo Estado para as crianças e
adolescentes", denunciadas pelos Conselhos Tutelares de Belo
Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/3/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira
e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Rêmolo Aloise,
Carlos Pimenta e Getúlio Neiva. 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 obter esclarecimentos sobre fatos ocorridos nas
cadeias públicas de Rio Piracicaba, Conselheiro Lafaiete e Monte



511

Belo, bem como informações sobre o quadro de servidores da Polícia
Civil no Estado . O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no
1º turno, o Projeto de Lei nº 1.957/2007 (Deputado Sargento
Rodrigues); em turno único, os Projetos de Lei nºs 1.672/2007
(Deputado Délio Malheiros), 379/2007 (Deputado Luiz Tadeu Leite) e
1.986/2007 (Deputado Paulo Cesar). A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir o Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior,
Secretário de Estado de Defesa Social, que é convidado a tomar
assento à mesa. A Presidência, na qualidade de autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra ao convidado e aos Deputados
presentes, para suas considerações. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.844, 1.845 e 1.848/2008. O Requerimento nº
1.680/2007 é rejeitado. Submetido a discussão e votação, é aprovado
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.858/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e do convidado, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/3/2008
Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Montalvânia o

Deputado Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Paulo Guedes. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos Deputados presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, os
procedimentos necessários à apuração de denúncia de lesão corporal
sofrida pelo Sr. Walisson Marinho Dourado. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir o Major PM Jorge Bonifácio,
Comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar de Januária; Pedro
Nilton Lopes Silva, Presidente da Câmara Municipal de Montalvânia;
Walisson Marinho Dourado, vítima de violação dos direitos humanos;
Anfrísio Macedo, advogado; Aloísio Mesquita, Chefe de Polícia Civil
Regional Norte de Minas; Marcelo de Oliveira da Silva, servidor
público municipal; Alex Ronan Viana Mota, médico; Ricardo Leite,
Vicente Neres de Santana, José Afonso, Ademar Antônio, Ney Cássio,
Valdivino Doriedson, Gildenes Justiniano e Pedro Nilton Lopes,
Vereadores à Câmara Municipal de Montalvânia; e a Sra. Sandra
Maria Pimenta Santana, psicóloga, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo
Guedes, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

192/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 192/2007, de autoria da Prefeitura

Municipal de Comendador Gomes, pretende implantar os portos
hidroviários de Água Vermelha em Iturama e Chaveslândia em Santa
Vitória.

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, 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 solicita a implantação dos portos hidroviários no
Rio Grande, no Município de Iturama, abaixo da represa de Água
Vermelha, e no Rio Paranaíba, no Distrito de Chaveslândia, no
Município de Santa Vitória, abaixo da represa de São Simão. O autor,
representante da Prefeitura de Comendador Gomes, Município de
economia baseada no agronegócio com destaque para as culturas da
cana de açúcar, abacaxi, laranja e mandioca, demonstra visão
estratégica para o escoamento da produção agrícola. Localizado no
interior do Triângulo, o Município de Comendador Gomes tem acesso
rodoviário às duas localidades citadas. Uma vez implantados, esses
portos darão acesso à hidrovia do Paraná, alternativa de transporte
que abre um grande mercado aos produtos da região a custos
significativamente mais baixos que o transporte rodoviário, o que
tornará toda a economia regional mais competitiva.

Vale informar, porém, que outra Proposta de Ação Legislativa, a de
nº 186/2007, apresentada pela Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais, de conteúdo idêntico à proposta em tela, resultou na
aprovação de duas emendas parlamentares que promoveram
alterações no Programa 056 - Potencialização da Infra-Estrutura
Logística da Fronteira Agroindustrial -, constante na Lei nº 17.347, de
2008, que dispôs sobre o PPAG 2008-2011. A primeira alterou o
Programa 056, incluindo em seu objetivo a infra-estrutura hidroviária.
A segunda incluiu uma ação nova - Implantação de Portos
Hidroviários no Triângulo - com vistas à efetivação da proposta.

Entendemos, portanto, que a proposta em análise já foi plenamente
atendida

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação
Legislativa nº 192/2007.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

462 E 463/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 462/2007, de autoria do Centro de

Vida Independente de Belo Horizonte, sugere a criação de uma
comissão para exigir do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas
com Deficiência a adequação imediata da infra-estrutura das escolas
públicas estaduais para que permitam a acessibilidade dos deficientes
físicos. De mesma autoria, a Proposta de Ação Legislativa nº
463/2007 solicita a manutenção das escolas especiais para
atendimento dos alunos com deficiência mental grave, com transtorno
mental e com autismo.

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 de ação legislativa em análise pretendem que o
Estado tome as providências necessárias para a imediata
acessibilidade do deficiente físico nas escolas públicas estaduais e a
manutenção das escolas especiais para os alunos com deficiência
mental grave, com transtorno mental e com autismo.

A Secretaria de Educação, em cumprimento à Resolução do
Conselho Estadual de Educação - CEE - nº 451, de 27/5/2003, já vem
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realizando, por meio do Projeto Incluir, adaptações nas instalações
físicas das escolas da rede estadual de ensino para facilitar o acesso
dos alunos deficientes. Em 2006 foram cadastradas nesse projeto 893
escolas estaduais, com no mínimo uma escola em cada Município. Há
a perspectiva de ampliar esse número para 1.000 escolas. Mas a
própria Diretora de Educação Especial da Secretaria de Educação,
Ana Regina de Carvalho, admitiu em evento na Assembléia
Legislativa, em 18/6/2007, que, com os poucos recursos financeiros,
será difícil realizar uma adaptação estrutural nas quase 4 mil escolas
existentes.

No que concerne às escolas especiais, a Secretaria de Educação,
também em cumprimento à Resolução CEE nº 451, de 2003, vem
ampliando a rede de atendimento especializado. A Diretora Ana
Regina Carvalho informou no mesmo evento que, até 2006, 2.722
professores, supervisores e pedagogos da rede estadual e 2.193
professores da rede municipal foram capacitados nas diversas áreas
de educação especial, perfazendo um total de 4.915 profissionais da
educação. Informou ainda que, em 2006 e 2007, 300 professores
foram capacitados para atender alunos com deficiência mental; e que,
além da formação especializada dos professores e das unidades
escolares próprias, a Secretaria de Educação subsidia
financeiramente a reorganização das escolas especiais, permitindo
que essas escolas contratem profissionais para ministrar cursos.

Verifica-se, pois, que já estão sendo tomadas providências para
atender as proposições em análise. Mesmo assim, somos pela sua
aprovação na forma de requerimento solicitando o envio de ofício à
Secretária de Educação a fim de que envide todos os esforços
necessários para que, em cumprimento à Resolução CEE nº 451, de
2003, seja ampliado o mais rápido possível o número de escolas no
Projeto Incluir e de escolas especiais para alunos com deficiência
mental grave, transtorno mental ou autismo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 462 e 463/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo Valadares.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
532/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 532/2007, da Associação
Comunitária do Bairro Dom Bosco, objetiva a fabricação de sacos
plásticos de tamanhos diversos, nas cores padronizadas para cada
tipo de lixo, reciclável, compostável ou infectante.

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 o investimento do Estado na produção
de sacos plásticos para a coleta dos diversos tipos de lixo - reciclável,
orgânico e hospitalar -, nas suas respectivas cores-padrão.

A atividade sugerida não condiz com as competências do poder
público, sendo tipicamente atribuição do mercado, que já produz os
artigos sugeridos. Entendemos, portanto, que a proposta não deve ser
acolhida.

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

Legislativa nº 532/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.471/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Liga Nanuquense de Futebol, com sede
no Município de Nanuque.

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 1.471/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Liga Nanuquense de Futebol, que tem como finalidade precípua
difundir, aperfeiçoar e disciplinar a prática de desporto amador, com
ênfase no futebol.

Na consecução de seus propósitos, organiza campeonatos e
torneios, além de desenvolver atividades que envolvem a divulgação
do esporte e a valorização dos atletas do Município de Nanuque.

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

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

nº 1.471/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 10 de março de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/3/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Leitura de mensagem - Palavras do Deputado Délio
Malheiros - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Édison Zenóbio - Palavras do Secretário Danilo de Castro - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses -

Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - André
Quintão - Carlin Moura - Célio Moreira - Délio Malheiros - Domingos
Sávio - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira
- Gustavo Valadares - Luiz Humberto Carneiro - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; Édison Zenóbio, Diretor-Geral
do jornal “Estado de Minas”; Álvaro Teixeira da Costa, Diretor
Executivo do jornal “Estado de Minas”; Deputado Federal Nárcio
Rodrigues, representando o Presidente da Câmara Federal, Deputado
Federal Arlindo Chinaglia; Desembargador Orlando Adão Carvalho,
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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Alceu José Torres,
Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, representando o
Procurador-Geral de Justiça do Estado, Jarbas Soares Júnior;
Vereador Paulo Lamac, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da
Polícia Militar do Estado; e Deputados Dinis Pinheiro, 1º-Secretário
desta Casa, e Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Carlos

Albérico Villar, Cônsul-Geral do Uruguai; da Exma. Sra. Luziana
Brandão Nunes Lana, aqui representando a Associação Comercial de
Minas; dos Exmos. Srs. Márcio Lacerda, Secretário de
Desenvolvimento Econômico; Jander Filaretti, Vereador à Câmara
Municipal de Contagem; Rodrigo de Castro, representando o Dr. Célio
de Castro; Vereador Reinaldo Lima, ex-Deputado desta Casa; da
Exma Sra. Vereadora Sílvia Helena; do Exmo. Sr. Hélio Rodrigues,
Secretário Adjunto de Administração Regional de Serviços Social
Oeste; da Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes, ex-parlamentar
desta Casa; e do Exmo. Sr. ex-Senador Arlindo Porto.

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

de Minas” pelos 80 anos de sua fundação.
Execução do Hino Nacional

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

Leitura de Mensagem
O locutor - Neste momento, faremos a leitura de mensagem enviada

por S. Exa., o Vice-Presidente da República, José Alencar Gomes da
Silva. (- Lê:) “Agradeço a V. Exa., Deputado Alberto Pinto Coelho, o
convite para a reunião especial comemorativa dos 80 anos do jornal
“Estado de Minas”, importante veículo de comunicação, com
significativa participação na história de Minas Gerais e do Brasil. Ao
cumprimentá-lo e ao Deputado Délio Malheiros pela oportuna
iniciativa, transmito votos de pleno êxito para o evento.
Atenciosamente, José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da
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República”.
Palavras do Deputado Délio Malheiros

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Danilo de Castro,
Secretário de Estado de Governo; jornalista Édison Zenóbio, Diretor-
Geral do jornal “Estado de Minas”; Álvaro Teixeira da Costa, Diretor
Executivo do jornal “Estado de Minas”; Deputado Federal Nárcio
Rodrigues; Deputado Arlindo Chinaglia; Desembargador Orlando
Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais; Alceu José Torres, Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Jurídico; Vereador Paulo Lamac; Deputado Dinis Pinheiro, 1º-
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Cel.
Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais; senhoras e senhores; meus colegas
Deputados presentes, boa noite. Guarujá, São Paulo, década de 50.
Reunião de diretoria dos Diários Associados: “Doutor Chateaubriand,
o Juscelino Kubitschek está falando na construção da nova Capital.
Nesse caso, os Diários Associados deveriam pensar na frente e
montar um jornal no Planalto” (Geraldo Teixeira da Costa). Esta é a
linhagem e a estirpe de homens que dirigiram e dirigem o jornal
“Estado de Minas”.

Senhoras e Senhores, venho de longe, do meu Vale do
Jequitinhonha, mais precisamente do distrito de Contrato, no
Município de Itamarandiba, minha querida cidade. Nasci e fui criado à
sombra desse diário. Nele, muitas e muitas vezes, busquei
informações e continuo buscando - que me permitiram conhecer e
participar do que acontecia no Brasil e no mundo, conhecimento esse
que ajudou minha chegada aqui.

A comemoração dos 80 anos de existência do jornal “Estado de
Minas” merece essa distinção. Ao longo desses anos, tem atuado
como verdadeiro representante de uma imprensa livre, provocativa,
incentivadora de debates democráticos de idéias e de proposições,
com um jornalismo independente e coerente.

Quando Pedro Aleixo, Mendes Pimentel, Milton Campos, Juscelino
Barbosa e Abílio Machado fundaram o jornal “Estado de Minas”, mais
que dar vida a um novo jornal eles estavam escrevendo a história dos
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mineiros. Voltar a esses anos é lembrar Assis Chateaubriand, que
criou e dirigiu a maior cadeia da imprensa escrita, falada e televisada
deste país, formada por 34 jornais, 36 emissoras de rádio, 18
estações de televisão, uma agência de notícias, a revista “O Cruzeiro”,
semanal, e uma revista mensal, “A Cigarra”. O “Estado de Minas” é
um desses feitos.

Vamos lembrar que, pela administração do jornal, passaram
pessoas que somaram seus esforços para levar adiante a idéia do seu
idealizador. Foram tantos, mas destacamos, como representante dos
que por lá passaram, Geraldo Teixeira da Costa, carinhosamente
conhecido por Gegê, jornalista competente, amável no trato com os
colegas e querido por todos. Trouxe para o “Estado de Minas”, na
época, os mais modernos equipamentos, criando condições para
termos o jornal que temos hoje. A idéia de criar em Brasília um jornal
dos Diários Associados foi dele, como lembrado anteriormente.

Não posso deixar de lembrar ainda a contribuição valorosa de
homens como Pedro Agnaldo Fulgêncio e Camilo Teixeira da Costa.
Representando a atual administração, gostaria de citar o Dr. Britaldo
Silveira Soares, responsável pelo jurídico do jornal durante vários
anos, hoje seu Diretor-Presidente. O Sr. Britaldo tem suas raízes
ligadas à fundação de Belo Horizonte. A Fazenda do Leitão, onde está
o Museu Abílio Barreto, pertenceu a seus familiares. Álvaro Teixeira
da Costa, filho do Gegê, responsável pela condução da empresa
“Estado de Minas”, engenheiro de formação, é hoje também dirigente
principal do Correio Braziliense. Sem dúvida, marco na administração
associada. Sob sua batuta, recuperou o “Correio Braziliense” e
consolidou as empresas do grupo. Édison Zenóbio, responsável pela
condução do “Estado de Minas”, figura amena, simples, de trato fácil.
Sempre atencioso com todos, uma vida inteira dedicada ao jornal: a
vida dos dois se confunde. E destacando a nova geração, cito Geraldo
Teixeira da Costa Neto, o Zeca, jovem que, seguindo os passos do
avô e do pai, criou identidade própria, dando exemplo de competência
e responsabilidade.

Hoje estamos comemorando os 80 anos desse jornal, 80 anos
dedicados à informação correta, equilibrada, precisa e responsável.
Os mais longínquos rincões dessa Minas Gerais esperam com



522

ansiedade a sua chegada, diariamente. A dedicação, a competência e
o trabalho de seus jornalistas levaram-no a ser agraciado com
diversos prêmios nacionais e internacionais. Entre outros, por várias
vezes, o Prêmio Esso de Jornalismo, o mais importante deles. Cabe
destacar a campanha pela paz deflagrada pelo jornal “Estado de
Minas” e também a série de reportagens sobre a poluição visual
causada pelos “outdoors” em nossa cidade.

Como Vereador pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, sou
testemunha do trabalho incansável do jornal “Estado de Minas” para
tornar nossa cidade menos poluída visualmente. Digo para os
senhores que, apenas na Av. Raja Gabaglia, há 154 “outdoors”, que
estão poluindo o visual, prejudicando as correntes de vento da cidade,
e sou testemunha da campanha do jornal “Estado de Minas” para uma
cidade melhor e mais limpa.

Seus cadernos - e aqui cito um de meu particular interesse, o
“Direito e Justiça” - contêm orientações seguras para quem deles se
vale. Também destaco as duas páginas publicadas semanalmente,
tratando exclusivamente da defesa do consumidor, instrumento este
aliado de primeira hora à atuação dos Procons. Os artigos assinados
no “Estado de Minas”, subscritos, entre outros, por Sacha Calmon,
Dídimo Paiva, Marcos Coimbra e muitos outros, são fontes perenes de
informação e ensinamento. É na sua essência um veículo de mídia de
conteúdo plural.

A preocupação em bem informar chega aos mínimos detalhes,
transformando o “EM” - como é carinhosamente conhecido pelos mais
íntimos - em instrumento de pesquisa para políticos, profissionais
liberais, estudantes, enfim, para todos os mineiros. São tantos
cadernos e editoriais que não haveria tempo para falar de cada um.

O “Estado de Minas” é ainda uma ferramenta imprescindível para o
exercício do nosso mandato. Consulto freqüentemente a seção de
“Cartas à Redação”, pois ali garimpo informações importantes que
orientam a minha atuação parlamentar. O jornal, não é raro,
transforma-se em derradeira trincheira da população na busca de
solução para seus problemas. Tal seção serve até mesmo para o
desabafo dos excluídos. Aquele cidadão que não encontra em outro
lugar acolhida quando deseja expressar seu pensamento busca no
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“Estado de Minas” esse espaço.
Com o advento da internet muitos profetas do apocalipse

preconizaram o fim da imprensa escrita. Não só não se concretizaram
as profecias, mas, creio eu, os leitores do “Estado de Minas”
fidelizaram-se ainda mais ao jornal impresso, que, curiosamente, pode
ser lido na mesma internet, em qualquer parte do mundo,
democratizando-se assim o seu acesso.

Gostaria de agradecer aos meus colegas de comissão - Deputados
Carlos Pimenta, Walter Tosta, Antônio Júlio, Célio Moreira - e ao
Plenário desta Casa, que, prontamente, acolheram o nosso
requerimento. Sabem esses nossos pares a presteza do jornal, que
tem prestado apoio integral ao nosso trabalho.

Encerro minhas palavras com um dito popular: o café da manhã dos
mineiros é composto por café, pão com manteiga e jornal “Estado de
Minas”. Muito obrigado. Peço a Deus que dê longa vida ao “Estado de
Minas”, patrimônio de todos nós, mineiros.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional do jornal “Estado de Minas”.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento o Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho,
juntamente com os Deputados Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta
Casa, e Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, farão a entrega aos Srs. Álvaro Teixeira da Costa,
Diretor Executivo, e Édison Zenóbio, Diretor-Geral do “Estado de
Minas”, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres: “Um jornal que se renova, adaptando-se ao
mercado atual, às inovações tecnológicas e ao gosto dos leitores,
sempre pautado por valores humanísticos, responsabilidade e
equilíbrio. Uma publicação pioneira, que corresponde às expectativas
da comunidade, registrando dia a dia a história do Estado e
promovendo os mais nobres ideais da população. A homenagem da
Assembléia Legislativa ao jornal ‘Estado de Minas’, líder de circulação
e que, com atuação de destaque, vem construindo, há oito décadas,
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uma trajetória de sucesso”.
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Édison Zenóbio
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Assembléia Legislativa; Danilo de Castro, Secretário de Governo de
Minas, neste ato representando o Governador do Estado, Aécio
Neves; Álvaro Teixeira da Costa, querido companheiro de guerra,
Diretor Executivo do “Estado de Minas”; Deputado Federal Nárcio
Rodrigues, representando o Presidente da Câmara Federal, Deputado
Federal Arlindo Chinaglia; Desembargador Orlando Adão, Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado; Alceu José Torres, Procurador-
Geral de Justiça Adjunto Jurídico, representando o Procurador-Geral
de Justiça do Estado, Jarbas Soares Júnior; Vereador Paulo Lamac,
representando o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Cel. Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Deputado
Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais; Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem, boa noite.

A homenagem é um ato de reconhecimento e profunda
demonstração de afeto. No caso desta homenagem ao “Estado de
Minas”, por seus 80 anos, essa atitude representa muito mais, pois
aumenta nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e
progresso social de Minas Gerais. Ao Deputado Délio Malheiros, autor
do projeto desta honrosa homenagem, e a todos os Deputados que
com ele concordaram manifestamos nossa solene gratidão. Permitam-
nos aproveitar a oportunidade para ressaltar a posição de Délio
Malheiros, intransigente defensor da classe consumidora, cuja
atuação vem consagrando sua notoriedade nesta Casa.

Precisamos assinalar a honra que significa participar desta
Assembléia Legislativa. Devemos afirmar, afugentando qualquer
modéstia, que o “Estado de Minas” é uma instituição jornalística que
pauta sua conduta pela norma do respeito aos direitos humanos e a
vigorosos princípios democráticos. O “Estado de Minas” surgiu nas
ruas de Belo Horizonte, numa distante manhã de 8/3/28, tangido pela
inquietação de intelectuais e de jornalistas da dimensão moral de
Pedro Aleixo, Juscelino Barbosa e Álvaro Mendes Pimentel, que
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anteviram a implantação de um jornal independente e corajoso, cultor
da verdade em terras mineiras. A eles nosso preito de gratidão. A
seus seguidores no comando dos Associados Minas, onde
destacamos Dario de Almeida Magalhães, Afonso Arinos de Melo
Franco, Geraldo Teixeira da Costa, Pedro Aguinaldo Fulgêncio e
outros, o nosso respeito por essa herança representada pela
intransigente obediência à linha da verdade e da ética.

A longevidade do mais importante jornal mineiro bastaria para
enquadrá-lo entre os principais do País. Adquirido pelo jornalista Assis
Chateaubriand, poucos anos depois de sua criação, o “Estado de
Minas” viu chegar a década de 30 e, com ela, o ambiente
efervescente da política nacional, gerador de convulsões internas.
Criado para participar do esforço dos mineiros para forjar um país
moderno, lutou ao lado de sua gente para que fosse possível uma
vida mais justa e melhor.

Nosso desafio cotidiano é contar em capítulos a generosa história de
Minas e do Brasil. É o jornal pela observação exata dos fatos, pela
reflexão profunda e severa dos acontecimentos, pela originalidade e
pela concisão do texto. Temos, é verdade, severo compromisso para
com Minas Gerais e para com nosso povo. A palavra, uma vez
lançada, voa irrevogável.

O “Estado de Minas” segue imerso na necessária luta para que
mineiros e brasileiros alcancem novos patamares civilizatórios, de
progresso econômico com justiça social, de liberdade com
responsabilidade.

O trabalho incansável dos nosso jornalistas e funcionários nos
permite um relato fiel dos dramas e das alegrias, de derrotas e
vitórias, de quedas e glórias em todos os campos da atividade
humana.

Estamos certos de que executamos um trabalho sério e produtivo
em milhões de páginas impressas. Somos sinceramente agradecidos
ao povo mineiro que, por intermédio de seus representantes nesta
Casa Legislativa, reconhece no “Estado de Minas” o fiel porta-voz dos
anseios e das necessidades de nossa gente. Não raramente, em sua
trajetória, foi a voz dos que não têm voz e a esperança daqueles que
estavam em vias de perdê-la. É um admirável produto do talento e da
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criatividade de um grupo de pessoas que sustenta, de forma
obstinada, o ideário de Chateaubriand. Assim é que o caminho da
vitória é longo através dos preceitos, breve e eficaz através dos
exemplos. O nosso compromisso sempre foi com a verdade, situação
que nos permite atravessar os 80 anos com profunda identidade com
Minas e sua gente. Muito obrigado a todos.

Palavras do Secretário Danilo de Castro
Meu caro Presidente Alberto Pinto Coelho; Édison Zenóbio, Diretor-

Geral do “Estado de Minas”; Álvaro Teixeira da Costa, Diretor
Executivo; Deputado Federal Nárcio Rodrigues, representando o
Presidente da Câmara dos Deputados; Desembargador Orlando Adão
Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Alceu José
Torres, Procurador-Geral de Justiça Adjunto; Vereador Paulo Lamac,
neste ato representando o Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Assembléia
Legislativa; Cel. Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da
PMMG; Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que
suscitou esta justa homenagem ao “Estado de Minas”; Deputados
Estaduais presentes, que, com a permissão do Sr. Presidente, cito
nominalmente: Rêmolo Aloise, Durval Ângelo, Luiz Humberto
Carneiro, Gil Pereira, Ademir Lucas, Gustavo Valadares, Weliton
Prado, Wander Borges, Célio Moreira, Agostinho Patrús, Domingos
Sávio,  Elmiro  Nascimento, Doutor Viana - Vice-Presidente desta
Casa -, Tiago Ulisses, Carlin Moura, Alencar da Silveira Jr. e André
Quintão; nossa querida Deputada Federal Jô Moraes, senhoras e
senhores, minha saudação inicial é ao Deputado Délio Malheiros pela
feliz iniciativa de promover esta homenagem ao grande jornal dos
mineiros - saudação que se estende ao Presidente desta Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e a todos os parlamentares presentes.

Há 80 anos, os acadêmicos Pedro Aleixo, Mendes Pimentel e
Juscelino Barbosa, que se juntaram a Milton Campos e Abílio
Machado, davam um passo importante para a construção da história
da comunicação em Minas Gerais, em especial do jornalismo
impresso: deram-nos o jornal “Estado de Minas”. Assis Chateaubriand,
homem de visão que era, assumiu o jornal no ano seguinte,
certamente já imaginando que aquele instrumento que surgia
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assumiria rapidamente um papel de destacada importância e
referência de informação para todos nós, mineiros.

A alta qualidade intelectual, moral e humanística dos fundadores
indicava que o jornal fora idealizado para ser a palavra, a voz e o
pensamento do povo de Minas Gerais. Nascia um jornal que trazia
impressa, na sua marca, a responsabilidade de honrar este nome:
“Estado de Minas”.

O jornal prosperou e cresceu, cumprindo à risca o compromisso de
ser o porta-voz da gente de Minas, defensor dos ideais mineiros de
liberdade e justiça.

Essa base que Assis Chateaubriand edificou nas montanhas tornou-
se, em pouco tempo, um dos elos mais fortes da cadeia associada.
Hoje é um jornal moderno, real e virtual, que se preocupa em
contribuir, de maneira decisiva, para melhorar a vida dos mineiros e,
por que não?, dos brasileiros. Exemplo disso é a sua aposta na
campanha “Conquiste a Paz”, que busca a educação social e cidadã e
impulsiona ações coletivas contra a violência, com a participação de
entidades de classe, líderes comunitários, organizações não
governamentais, representantes do poder público, estudiosos e
especialistas.

Sabemos muito bem o papel e a importância da imprensa na
sociedade moderna. O que alguns chamam de quarto poder, em
Minas, é marcado pela responsabilidade, seriedade, serenidade,
equilíbrio e compromisso com a verdade, tendo sempre em vista o
objetivo social de ser parceiro da sociedade mineira na busca de suas
soluções. Por essas razões é que o Governador Aécio Neves tem um
profundo respeito e admiração pelo trabalho sério e responsável de
nossa imprensa.

Hoje, o grande jornal dos mineiros, como ele muito bem se define,
completa o marco histórico de 80 anos. Sem dúvida, a data é especial
para todos nós.

Sr. Presidente, por isso é motivo de muita honra e satisfação para
mim e para o Governador Aécio Neves, a quem represento nesta
ocasião, estar nesta Casa, que retrata o sentimento do povo mineiro,
para comemorarmos o aniversário deste respeitável e jovem "senhor"
octogenário.



528

Quero aqui me associar à iniciativa desta homenagem e levar nossa
saudação, em nome do Governador Aécio Neves, à direção do jornal
“Estado de Minas”, nas pessoas do Diretor-Geral, Dr. Édison Zenóbio,
e, em especial, do nosso amigo, grande administrador e
empreendedor Álvaro Teixeira da Costa, e a todos os profissionais
que fazem, todos os dias, a sua história: repórteres, editores,
apuradores, colunistas, articulistas, diagramadores e trabalhadores
nas funções de suporte e apoio.

Sr. Presidente, meus caros Álvaro e Zenóbio, é uma honra para
todos nós termos a oportunidade de viver um momento tão especial e
marcante para a história de Minas e dos mineiros. Um momento em
que a história da imprensa mineira avança em mais um importante
capítulo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Ilustre Secretário de Estado de Governo, operoso e competente,

dileto amigo Danilo de Castro, neste ato representando o Exmo. Sr.
Governador do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves; ilustre Diretor-
Geral do “Estado de Minas”, Édison Zenóbio; ilustre Diretor Executivo
do “Estado de Minas”, Álvaro Teixeira da Costa - nas pessoas dos
dois últimos, quero saudar todo o corpo diretivo do jornal “Estado de
Minas”, toda a família dos Associados; ilustre Deputado Federal
Nárcio Rodrigues, representando o Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Federal Arlindo Chinaglia; Exmo. Sr.
Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça; Exmo. Sr. Alceu José Torres, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, representando o Procurador-Geral de Justiça, Sr. Jarbas
Soares Júnior; ilustre Vereador Paulo Lamac, representando o
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Totó
Teixeira; meu companheiro da Mesa da Assembléia, Deputado Dinis
Pinheiro, 1º-Secretário, na pessoa de quem saúdo todos os pares que
compõem este Parlamento; ilustre Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da Polícia Militar; ilustre Deputado Délio Malheiros,
autor do requerimento que deu origem a esta justa e significativa
homenagem, comemorar os 80 anos do “Estado de Minas”, no mesmo
ano em que festejamos os 200 anos da imprensa no Brasil e o
centenário da importante entidade Associação Brasileira de Imprensa,
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significa, antes de tudo, celebrar oito décadas da história de Minas
Gerais. O mais importante jornal mineiro em todos os tempos faz parte
da vida de todos nós, seus leitores, que nos orgulhamos também de
sua competente equipe de jornalistas, capazes de editar um diário
sempre ágil, cobrindo os principais temas de interesse dos cidadãos.

Durante estes anos de convívio com o público, o “Estado de Minas”
sempre colocou em destaque a nossa identidade, tornando-se o
grande porta-voz do espírito mineiro, com seus anseios e vicissitudes.
Vem, cuidadosa e permanentemente, reforçando a unidade e a
coesão dos mineiros, ao mesmo tempo em que valoriza nosso
potencial, promovendo nossos produtos e nosso patrimônio natural,
histórico, artístico e cultural. Sua contribuição ao desenvolvimento
econômico e social de Minas é realizada por meio de uma renovada
capacidade de motivar e conquistar a adesão da opinião pública, ao
exercer com tanta competência a permanente tarefa de informar e
sensibilizar os leitores.

Minas Gerais e o “Estado de Minas” partilham os mesmos e imortais
ideais, advindos do compromisso maior com a liberdade. Uma das
mais importantes funções da imprensa é a fiscalização dos poderes
públicos, incluindo o Poder Legislativo. Em muitas oportunidades o
“Estado de Minas” ajudou o parlamento a se aprimorar e a corrigir
seus rumos. Em última instância, é o cidadão que se beneficia da
presença do repórter no cotidiano do parlamento, atento aos assuntos
de interesse da coletividade discutidos na Casa, propiciando que
imprensa e Legislativo se influenciem mutuamente.

Vanguarda do grupo dos Associados, fruto da criação de Assis
Chateaubriand, herdeiro da vontade bandeirante de integração
nacional, o “Estado de Minas”, nas pessoas de Britaldo Soares,
Édison Zenóbio, Álvaro Teixeira da Costa e Hélio Amoni, mantém-se
como exemplo de empresa profundamente inserida na defesa da
democracia representativa e de uma sociedade pluralista.

Sua fundação, em 1927, reuniu os jovens e talentosos, aqui nunca é
demais repetir, Pedro Aleixo, Mendes Pimentel, Juscelino Barbosa,
Milton Campos e Abílio Machado, logo transformados em expoentes
de nossa vida política e intelectual. Dois anos depois, quando se
preparava a Revolução de 30, Assis Chateaubriand decidiu comprar o
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jornal. Naquele momento, já organizava os Diários Associados e quis
trazer Minas para o centro dos acontecimentos, pois a base de sua
cadeia de jornalismo teria de ser plantada nas montanhas.

Em 1935, Geraldo Teixeira da Costa entraria para o jornal, que viria
a dirigir de uma forma marcante, nele permanecendo até sua morte,
30 anos depois, deixando, todavia, como legado familiar, o
compromisso das gerações que o sucedem, nas figuras ilustres de
Álvaro Teixeira da Costa, hoje Diretor Executivo do jornal, e de
Geraldo Teixeira da Costa Neto, hoje respondendo pela Diretoria de
Gestão.

Os 80 anos do “Estado de Minas” espelham não só seu grande
crescimento, mas também os desafios e as crises vencidas,
sobrevivendo a tempestades políticas e econômicas, nas quais
naufragaram tantos congêneres poderosos. Hoje, consagrado como
celeiro de profissionais de talento, permanece fazendo com que
nossos pensadores e homens públicos sejam ouvidos também fora do
Estado, além de divulgar e alavancar nossa produção cultural.
Assumindo a linha de frente da defesa dos interesses mineiros,
quando ameaçados por movimentos articulados fora de Minas Gerais,
o “Estado de Minas”, há 80 anos, vem cumprindo sua missão de levar
a voz, os pleitos e a verdade de Minas ao Brasil e ao exterior.

Os destinos de Minas Gerais estão profundamente ligados à
existência de uma forte imprensa local, que não só nos defenda diante
da concorrência dos outros órgãos como, sobretudo, funcione como a
grande mensageira de nossa identidade. Minas Gerais, seu povo e
seus representantes têm um profundo apreço por contar, todas as
manhãs, com o arraigado hábito de conviver com a informação trazida
pelo grande jornal dos mineiros. Tenho a certeza de que, nos
próximos 80 anos, Minas Gerais e o “Estado de Minas” continuarão
partilhando essa história comum, com as novidades tecnológicas que
haverão de vir, mas sempre dentro do mesmo espírito, fortalecendo a
cidadania e a nossa identidade política e cultural. Muito obrigado!

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
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Deputados para as especiais de segunda-feira, dia 10, às 9 e às 14
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI Nº 18.256, EM 5/3/2008
Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, André Quintão e a Deputada Ana Maria Resende
(substituindo esta ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD). membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por se
tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e, se
possível, designar o relator. A seguir, determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputada
Ana Maria Resende para atuar como escrutinadora. Feita a apuração
dos votos, são eleitos, por unanimidade, os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e André Quintão, para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. Ato contínuo, o Presidente “ad hoc”
proclama os eleitos, declara empossado como Vice-Presidente o
Deputado André Quintão e passa-lhe a direção dos trabalhos. O
Deputado André Quintão declara empossado como Presidente o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e passa-lhe a Presidência. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - André Quintão - Gláucia Brandão -

Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

18.197
Comissão Especial
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Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, combinado com o art. 70, II, da Constituição do
Estado, opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe, que altera
as Leis n°s 6.763, de 26/12/75, que consolida a leg islação tributária do
Estado; 12.733, de 30/12/97, que dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos
culturais no Estado; 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -; e
16.318, de 11/8/2006, 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 17/1/2000, que dispõe so bre o Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais; e o art. 10 da Lei n° 14.066,
de 22/11/2001, que dispõe sobre a proteção dos consumidores de
combustíveis e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
152/2008, publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,
inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o
veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
O Governador do Estado decidiu vetar o § 61 acrescentado ao art.

12 da Lei n° 6.763, de 1975, pelo art. 1º da propos ição em análise,
bem como o seu art. 8º, por inconstitucionalidade e por contrariedade
ao interesse público, segundo a mensagem que encaminhou o veto a
esta Casa.

O referido § 61 autoriza o Poder Executivo a reduzir para até 3% a
carga tributária relativa ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
nas operações internas com gás natural veicular, gasolina e álcool
para fins carburantes, com destino a cooperativas de táxis, para uso
pelos seus cooperados. De acordo com a Secretaria de Estado de
Fazenda, o dispositivo incorre em vício de inconstitucionalidade ao se
contrapor ao disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da
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Constituição da República. Esse dispositivo estabelece que cabe à lei
complementar regular a forma como, mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
relativos ao ICMS serão concedidos e revogados. A Lei
Complementar Federal nº 24, de 7/1/75, recepcionada pelo art. 34, §
8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, por sua vez, determina que a concessão e
revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do ICMS
dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, o que, de fato,
não ocorreu nesse caso.

Ainda segundo as razões do veto, outro princípio constitucional
contrariado pelo dispositivo em questão é o da igualdade tributária,
disposta no art. 150, inciso II, da Constituição da República. Conforme
esse princípio, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em
razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos. Desse modo, a autorização de redução de carga tributária
sobre o combustível destinado a cooperativas de táxis, para uso de
seus cooperados, ao resultar em tratamento tributário mais benéfico
para os motoristas ligados a cooperativas em detrimento dos demais
taxistas, estaria contrariando o princípio acima citado. Além disso, por
promover a concorrência desigual entre os motoristas autônomos de
táxis, a medida não apenas é expressamente vedada pela
constituição, como também contraria o interesse público, segundo as
razões do veto. A fim de corroborar esse posicionamento, é citada
manifestação do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente
ação direta de inconstitucionalidade relativa a norma estadual que
estabelecia tratamento fiscal diferenciado ao transporte escolar
vinculado a cooperativa de Município, por afronta ao princípio da
igualdade e isonomia. (STF, ADI n.º 1655, Relator Ministro Maurício
Corrêa, mar/2004).

Outro argumento apresentado se refere à renúncia de receita
decorrente da pretendida redução de carga tributária, que seria de
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R$6.204.861,00 por mês, totalizando R$74.458.336,00 ao ano, para a
qual não foi apresentada medida compensatória, conforme exige o art.
14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). De fato, conforme o referido dispositivo, a
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes e
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias. Segundo o
mesmo artigo, deve ainda demonstrar que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da Lei Orçamentária e que não afetará as
metas de resultados fiscais, ou estar acompanhada de medidas de
compensação, por meio de aumento de receita. No caso dessa
segunda condição, o incentivo ou benefício só entrará em vigor
quando forem implementadas as medidas de compensação tributária.

O outro dispositivo vetado - art. 8º da proposição – estende ao
crédito tributário referente às multas por infração à legislação florestal,
autuado até 31/10/2007, formalizado ou não, o programa de
parcelamento de débitos fiscais, autorizado pelo art. 6º da proposição,
relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias - ICM - e o ICMS, suas multas e demais acréscimos
legais, vencidos até 31/10/2007, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa, mesmo se ajuizados. De acordo com as razões do
veto, as multas por infração à legislação florestal são aplicadas com a
finalidade de controlar e regular a utilização dos recursos vegetais
naturais, a fim de minimizar o impacto ambiental e melhorar a
qualidade de vida, protegendo e conservando a biodiversidade e
compatibilizando o desenvolvimento socioeconômico e o equilíbrio
ambiental. Esse tipo de penalidade atua como “instrumento
pedagógico e de transformação sócio-ambiental, objetivando o
desenvolvimento sustentável e a conscientização ecológica da
população”. Como argumento para o veto, é citado ainda que a Lei nº
14.309, de 2002, alterada pela Lei nº 15.972, de 2006, prevê como
atenuante da pena a espontânea reparação do dano por parte do
infrator, ou a limitação significativa da degradação ambiental causada.
Ou seja, se persiste a pena, segundo as razões do veto, é de concluir
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que o dano ambiental foi elevado ou não foi reparado, não sendo,
portanto, de interesse público a anistia proposta.

Somos levados a concordar com os argumentos consistentes
apresentados pelo Poder Executivo para justificar o veto em exame.
No que tange ao primeiro dispositivo vetado, são perceptíveis os
óbices de ordem constitucional e legal. Soma-se a isso o fato de
acarretar significativo impacto negativo aos cofres públicos. Com
relação ao segundo dispositivo vetado, entendemos que a anistia
pretendida representa um risco ao meio ambiente, por possibilitar um
desestímulo ao cumprimento da legislação ambiental.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 18.197.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Paulo Cesar, Presidente - Neider Moreira, relator - Lafayette de

Andrada.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

18.251
Comissão Especial

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
integralmente a 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.

Por meio da Mensagem nº 151/2008, publicada no “Diário do
Legislativo” de 9/2/2008, o Chefe do Poder Executivo encaminhou,
para apreciação desta Casa, as razões do veto total incidente sobre a
proposição.

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre o veto, conforme
determina o art. 222, combinado com o art. 111, I, “b”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Governador do Estado houve por bem opor veto total à

proposição em comento por contrariedade ao interesse público.
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Apresentou como justificativa a essa decisão a manifestação contrária
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa.

A política de incentivo à utilização de sementes de selecionadas,
objeto da proposição, pretende aumentar a produtividade das culturas
alimentares da agricultura familiar e, por conseqüência, elevar a renda
do agricultor. Para tanto, determina diretrizes de estímulo à pesquisa,
de divulgação ampla das ações do governo relacionadas com a
política instituída e de atuação integrada dos órgãos públicos nas três
esferas do poder. Estabelece ainda prioridade de ação nas regiões de
baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - e determina a
observância de aptidão agrícola como fator balizador para as
providências adotadas.

Em seu arrazoado, a Seapa observa que as políticas públicas
adotadas pelo Estado, além das conduzidas pela União, em especial
as de crédito agrícola, estimulam todos os segmentos da agricultura a
utilizar sementes selecionadas. Além disso, há no mercado
instrumentos de “marketing” e estratégias de oferta suficientes para o
atendimento dos agricultores mineiros, o que permite afirmar que não
há nenhuma necessidade de intervenção pública para produzir,
beneficiar, estocar ou distribuir sementes selecionadas.

Sobre as políticas públicas estaduais, vale lembrar que programas
estruturadores, como o Minas sem Fome e o Programa de Combate à
Pobreza Rural - PCPR -, recentemente aprovados como componentes
do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011, e em plena
execução, foram estruturados de forma a suprir as necessidades
especiais das regiões mais carentes de Minas, com o claro objetivo de
redução das diferenças regionais.

De maneira acertada, a Seapa cita, ainda, o art. 10º da Lei nº
11.405, de 1994, que dispõe sobre a política de desenvolvimento
agrícola do Estado, e argumenta que esse comando é suficiente para
o direcionamento das ações públicas determinadas pelo texto da
proposição. Nesse artigo são definidos os instrumentos e as ações
necessários à implementação da política agrícola, entre eles: a
informação, a pesquisa agropecuária, a assistência técnica e a
extensão rural, o associativismo e o cooperativismo, o crédito e o
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seguro rurais, a capacitação de recursos humanos, a padronização e
a classificação agropecuárias e a inspeção agropecuária.

A atual proposição, quando analisada pela Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, durante sua tramitação como projeto de
lei, foi entendida como instrumento de apoio adicional às políticas
públicas sob responsabilidade da Seapa. No momento em que esse
órgão a vê como dispensável e justifica a sua opinião contrária
indicando diploma legal em vigor no Estado, perde-se a motivação
desta Casa para efetivá-la como lei.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.251.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Delvito Alves, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Luiz

Tadeu Leite.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

18.256
Comissão Especial

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
parcialmente a Proposição de Lei nº 18.256, que altera a Lei nº
14.870, de 16/12/2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa
jurídica de direito privado como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip.

Por meio da Mensagem nº 154/2008, publicada no “Diário do
Legislativo” de 9/2/2008, o Chefe do Poder Executivo encaminhou,
para apreciação desta Casa, as razões do veto incidente sobre a
proposição, o qual deve receber parecer desta Comissão Especial,
nos termos do disposto no art. 222, combinado com o art. 111, "b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos da Mensagem nº 158/2008, o Governador do Estado

opôs veto parcial à Proposição de Lei nº 18.256, incidente sobre o § 2º
do art. 12, o qual determina que, “durante o período a que se refere o
§ 1º do art. 7º, a celebração do termo de parceria fica condicionada à
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aprovação prévia de dois terços dos membros do conselho de política
pública da área de atuação da entidade”. O § 1º do art. 7º, de que
trata o dispositivo em questão, estabelece que a comprovação da
experiência mínima de dois anos da entidade poderá, a partir da data
de publicação da lei até 31/12/2009, ser suprida mediante
comprovação da experiência dos dirigentes da entidade na execução
das atividades indicadas em seu estatuto social, tal como definido em
regulamento.

Nas razões do veto, alega o Chefe do Executivo:
“O objetivo desse 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.”

Sustenta, ainda, o Governador do Estado que o § 2º do art. 12 da
proposição vetada não prevê a possibilidade de celebração desses
acordos no caso de inexistência ou inatividade de Conselho de
Políticas Públicas na área, o que inviabilizaria a formalização de tais
ajustes nas áreas em que o Conselho não existe ou está inativo, uma
vez que não teriam a anuência do citado órgão público.

A argumentação do Chefe do Executivo procede, visto que, nos
termos da legislação em vigor, a inexistência de Conselho de Políticas
Públicas em determinada área de atividade pode acarretar a não-
celebração do termo de parceria, o que, em última análise, poderia
comprometer o interesse público. Ora, os preceitos legislativos devem
ser, na medida do possível, claros e precisos, de modo a facilitar a
interpretação do direito e não conduzir o exegeta a conclusões
incoerentes e absurdas. Se determinado diploma legislativo contém
normas aparentemente contraditórias ou que podem levar o intérprete
do texto legal a dúvidas quanto à sua correta aplicação, o caminho
mais adequado é sua alteração ou supressão pela via legislativa. Esse
raciocínio se justifica principalmente porque a atividade administrativa,
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em toda a sua extensão, é pautada pelo respeito à ordem jurídica, não
sendo lícito aos agentes do poder público agir à margem da lei, sob
pena de responsabilidade.

No caso em tela, os órgãos do Executivo encarregados de formalizar
o termo de parceria com as entidades qualificadas como Oscips, nos
casos previstos na Lei nº 14.870, de 2003, não gozam de liberdade
para a celebração do ajuste, pois este deve atender rigorosamente
aos enunciados legais. Assim, a prevalecer a dicção normativa do § 2º
do art. 12 da citada lei, muitos ajustes dessa natureza não seriam
formalizados pela administração pública em razão da inexistência ou
desativação dos respectivos Conselhos de Políticas Públicas.
Conseqüentemente, parece-nos que a melhor alternativa para o caso
seria a supressão do referido preceito, o que afasta a possibilidade de
interpretação equivocada da norma, com sérios prejuízos para o
interesse público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

oposto à Proposição de Lei nº 18.256.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - André

Quintão (voto contrário) - Vanderlei Miranda (voto contrário).
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

185 E 187/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 185/2007, de autoria da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e 187/2007, de
autoria da Prefeitura Municipal de Itapagipe, pretendem obter recursos
para a pavimentação da Rodovia MG-226, no trecho Canápolis-
Capinópolis, com extensão de 17km.

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 29/10/2007, em

Frutal, e nos dias 6, 7 e 8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências
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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 tela solicitam a alocação de recursos do Estado
para a pavimentação de um trecho de 17km pertencente à Rodovia
MG-226  entre os Municípios de Canápolis  e  Capinópolis. A Ação
1353 - Pavimentação e restauração de Rodovias no Triângulo e Alto-
Paranaíba, do Programa 056 - Potencialização da Infra-Estrutura
Logística da Fronteira Agroindustrial, aloca recursos para obras na
região em que está o trecho indicado. Por ser área de intensa
produção agrícola, as propostas são pertinentes e coerentes com os
objetivos do programa citado.

Correspondência do Deputado Luiz Humberto Carneiro, Lider do
PSDB e do Bloco Social Democrata desta Casa informa que o DER-
MG concluiu a licitação para a pavimentação do trecho rodoviário
objeto das propostas em comento. Informa, ainda, que a obra será
executada pela empresa Horizonte Construtora, que assinou o
contrato PJU 22010-08 com o governo do Estado.

Somos, portanto, pelo acolhimento das propostas na forma de
requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 185 e 187/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

200, 201, 202, 203, 205, 206 E 208/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 200/2007, da Associação

Comunitária Rural de Neves, 201/2007, da Associação Comunitária
São Francisco de Assis Barreiro, 202/2007, da Associação
Comunitária São Francisco de Assis, 203/2007, da Associação dos
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Moradores de Córrego da Velha - Baixo Araçuaí, 205/2007, da
Prefeitura Municipal de Barbacena, 206/2007, da Associação
Comunitária de Machado, e 208/2007, da Associação Comercial de
Calhauzinho P. da Goiaba, objetivam a realização de obras de
manutenção e melhoria em diversos trechos de estradas vicinais no
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, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, no dia 29/10/2007, em Frutal, no dia 31/10/2007, em Juiz de
Fora, e 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 em tela solicitam a realização de obras de manutenção
e melhoria em diversos trechos de estradas vicinais do Estado, a
saber: recuperação urgente da via principal, de 3km, para beneficiar a
população da Comunidade de Neves e das comunidades vizinhas, na
região de Araçuaí; cascalhamento das vias de acesso à escola
nucleada que serve às comunidades vizinhas de José Gonçalves, na
região de Araçuaí; melhoria das estradas de acesso à comunidade do
Barreiro, no Município de Araçuaí; melhoria da estrada de acesso à
Lagoa dos Patos e ao Córrego da Velha, na região de Araçuaí;
recuperação da malha viária rural, para facilitar o escoamento da
produção agrícola, na região de Barbacena; cascalhamento da
estrada vicinal que liga a Comunidade de Machado a Araçuaí, com
extensão de 18km; melhoria das estradas nas comunidades rurais,
para atender principalmente ao transporte escolar, na região de
Araçuaí.

As demandas são coerentes com os objetivos do Programa 116 -
Caminhos de Minas -, que contém a Ação 4127 - Manutenção de
Estradas Vicinais. Somos, portanto, pelo acolhimento das propostas
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na forma de requerimento.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de
Ação Legislativa nºs 200 a 203, 205, 206 e 208/2007, por meio de
requerimento.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

Moura - Eros Biondini - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

216 E 228/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 216 e 228/2007, de autoria da

Comissão de Produção Orgânica de Minas Gerais, solicitam o
acréscimo da expressão “inclusive com foco em sistemas de produção
sustentável de base agroecológica, como a agricultura sustentável”,
respectivamente, no nome da Área de Resultado Protagonismo
Juvenil e no objetivo do Programa Estruturador - 18 - Ensino Médio
Profissionalizante.

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 de ação legislativa em análise pretendem que a Área
de Resultado Protagonismo Juvenil e o Programa Estruturador - 18 -
Ensino Médio Profissionalizante passem a centrar suas ações nos
sistemas de produção sustentável de base agroecológica, como a
agricultura sustentável.

Apesar de bem-intencionadas, as propostas encontram empecilhos
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legais ou já contam com previsão no PPAG.
A Área de Resultado Protagonismo Juvenil é uma das 11 áreas que

compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -,
período 2007-2011. A alteração pretendida deveria ocorrer quando da
tramitação desse plano na Assembléia Legislativa. Neste momento e
por meio do PPAG, é juridicamente impossível essa alteração.

No que concerne à agricultura sustentável, o Programa 018 - Ensino
Médio Profissionalizante - já prevê cursos nas áreas de meio ambiente
e agropecuária, que irão tratar dos sistemas de produção sustentável
de base agroecológica, como a agricultura sustentável.

Consideramos, pois, inadequado o acatamento de ambas
proposições.

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

Legislativa nºs 216 e 228/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Eros

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

381/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 381/2007, de autoria do Conselho

Estadual de Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea-MG -,
solicita a reestatização da Vale do Rio Doce e a criação de empresas
estatais e privadas no entorno das frentes de exploração mineral.

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

A proposta em análise sugere a reversão do processo de
privatização da empresa Vale do Rio Doce, atualmente denominada
Vale, e a adoção de política de agregação de valor à produção mineral
do Estado, como forma de apropriação de divisas.

A Ação 4654 - Apoio à infra-estrutura e suporte à atração de
investimentos para a cadeia mineral, siderúrgica e setor metal-
mecânico -, atende à parte da proposta que sugere políticas de
agregação de valor à produção mineral do Estado.

Quanto ao processo de privatização da Vale, não compete ao
Estado intervir, uma vez que a empresa era ativo da União. Não
podemos, portanto, acolher a proposta.

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

Legislativa nº 381/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão,  Presidente -  Gustavo  Valadares, relator - João

Leite - Carlin Moura (voto contrário).
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

385/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 385/2007, de autoria da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -,
objetiva o desenvolvimento e o incremento da fruticultura através de
sua cadeia produtiva emergente, levando em consideração a
capacidade atual do parque industrial instalado na região, no Estado e
fora dele, para processar frutas, a capacidade de armazenamento a
frio, adicionada à capacidade de “packing house” dos produtores
rurais.

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
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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 clima ameno e úmido da Serra da Mantiqueira e de seu entorno
favorecem a produção de frutas. A atividade, porém, apesar de muito
lucrativa e de baixo impacto ambiental em relação à produção de
grãos, não se encontra bem desenvolvida na região, o que justifica a
demanda por apoio do poder público.

O autor da proposta em análise pretende estimular o
desenvolvimento da fruticultura na região da Zona da Mata mineira,
tendo como base a estruturação da cadeia produtiva. Aponta como
instrumentos para esse desenvolvimento o processamento industrial
das frutas dentro do Estado ou em Estados vizinhos, além da
utilização de “paking houses”, estruturas montadas na própria unidade
de produção para seleção, classificação, lavagem, embalagem e
armazenamento em câmara fria das frutas “in natura”.

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 385/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

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

386/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 386/2007, de autoria da
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Cooperativa dos Transportadores de Uberaba, objetiva garantir
recursos para construção de sede própria, bem como de posto de
abastecimento de combustíveis para seus cooperados.

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 que seja liberado crédito
para construção de uma sede e de um posto de combustíveis para a
Cooperativa dos Transportadores de Uberaba.

A proposta de oferta de crédito a cooperativas é pertinente ao PPAG
e coerente com a finalidade da Ação 4604 - Geraminas - Apoio
Creditício -, do Programa 196 - Promoção do desenvolvimento
Econômico Industrial, Comercial, de Serviços e do Cooperativismo.
Somos, portanto, pelo seu acolhimento na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 386/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

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

387/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 387/2007, de autoria do Conselho

Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de
Uberaba, objetiva a melhoria da iluminação do Bairro Jardim
Triângulo, em Uberaba.
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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 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 que sejam realizadas
melhorias no sistema de iluminação pública do Bairro Jardim
Triângulo, em Uberaba.

O serviço público de iluminação de vias urbanas é prestado pela
distribuidora de energia elétrica que atende ao Município. No caso de
Uberaba, a Cemig Distribuidora. Podemos entender, assim, que a
demanda é legítima, apesar de não ser cabível no PPAG. Somos,
portanto, pelo seu acolhimento na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 387/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão,  Presidente -  Gustavo  Valadares, relator - João

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

388/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 388/2007, da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - Parlamento
Jovem, objetiva a criação de programa de incentivo à utilização do
biodiesel na frota de transporte coletivo e nas frotas direta e indireta
de veículos do Estado de Minas Gerais.

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

O autor da proposta em análise pretende seja criado programa
específico para incentivar a utilização de biodiesel além dos
percentuais sugeridos ou obrigatórios segundo a legislação federal,
em especial nas frotas de veículos utilizada para o transporte público,
além da frota do Estado e de seus prestadores de serviço.

A proposta é pertinente ao PPAG, pois solicita intervenção em áreas
sob o gerenciamento do Estado. O Programa 003 - Arranjos
Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis Eletroeletrônicos e
Softwares - define seu escopo em relação aos Arranjos Produtivos
Locais - APL - de Biocombustíveis como “apoio à produção e
utilização do álcool, biodiesel e de óleos vegetais, com ênfase na
identificação de arranjos produtivos e pólos naturais de produção,
visando ao estímulo do desenvolvimento da atividade; criação do
núcleo de inteligência competitiva”. Não há, portanto, razão para
propor a criação de outro programa, uma vez que a demanda é
atendida pelo Programa 003. Assim, acolheremos a proposta na forma
de requerimento.

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

Legislativa nº 388/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

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

389/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 389/2007, da Comissão Regional
Segurança Alimentar e Nutricional e Comunidade Quilombola de
Santa Cruz, objetiva a construção de universidades por meio de
parceria público-privada.

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.

Os autores da proposta em análise pretendem que o Estado adote o
modelo de Parceria Público-Privada - PPP - para a implantação de
novas universidades.

A proposta é pertinente ao PPAG, pois o modelo das PPPs pode ser
aplicado aos mais diversos tipos de serviços públicos sujeitos à
concessão. A matéria, porém, está incluída no escopo e objetivo do
Programa 032 - Parcerias para Provisão de Serviços de Interesse
Público. Assim, acolhemos a proposta na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 389/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

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

392/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 392/2007, do Conselho Estadual

de Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea-MG -, objetiva a
redução em 50% do custo da energia elétrica para famílias de baixa
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renda e os agricultores urbanos e periurbanos da agricultura familiar e
isenção das tarifas de energia elétrica para famílias beneficiárias do
Programa Bolsa-Família.

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.

O autor da proposta em análise pretende sejam concedidos
subsídios de 50% nas tarifas de energia elétrica para famílias de baixa
renda, agricultores familiares que produzem em zonas urbanas e
periurbanas, além da isenção de tarifas de energia elétrica para
famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família do governo federal.

As tarifas da energia elétrica e seus reajustes são definidos por meio
de negociações entre as concessionárias que geram e distribuem a
energia, no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.
Portanto, o faturamento das empresas, originado da cobrança dos
serviços prestados, não faz parte do planejamento público, sendo
decisão gerencial da empresa a concessão de subsídios além dos
definidos nas regras federais.

A proposta, portanto, não é pertinente ao PPAG, mas, pelo seu
aspecto social, será acolhida na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 392/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

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

427/2007
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Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 427/2007, de autoria do Sind-
UTE, sugere a inclusão, no Projeto de Desempenho e Qualificação
Profissional, de dotação orçamentária cuja  fonte  seja a Quota
Estadual do Salário-Educação - Qese - para remunerar a jornada dos
profissionais da educação envolvidos nos Grupos de Desenvolvimento
Profissional - GDPs - e nos Grupos de Desenvolvimento Profissional
do Programa de Educação Afetivo-Sexual - GDPeas.

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 os profissionais da educação
envolvidos nos Grupos de Desenvolvimento Profissional - GDPs - e
nos Grupos de Desenvolvimento Profissional vinculados ao Programa
de Educação Afetivo-Sexual - GDPeas sejam remunerados com os
recursos da Quota Estadual do Salário-Educação pelo desempenho
das atividades neles desenvolvidas.

Conforme o edital de seleção de projetos para composição dos
mencionados grupos, não serão permitidas despesas de pagamento,
a qualquer título, a servidor público efetivo ou designado que integre o
quadro de pessoal da administração estadual, direta ou indireta, por
serviços prestados. De fato, de acordo com a Lei nº 15.293, de 2004,
que institui a carreira dos profissionais de educação básica do Estado,
a participação em processo que envolve planejamento, elaboração,
execução, controle e avaliação de projeto pedagógico integra as
funções do professor. Além disso, conforme a Lei Federal nº 9.766, de
1998, é vedada a utilização dos recursos oriundos do salário-



552

educação para pagamento de pessoal.
Pelos motivos expostos, não acolhemos a proposta em tela.

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

Legislativa nº 427/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
430/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 430/2007, da Superintendência
Regional de Ensino de Ubá, solicita a implantação de escolas virtuais
nas redes de ensino estadual e municipal.

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 análise solicita a implantação de escolas virtuais nas
redes de ensino estadual e municipal.

O exame do PPAG nos mostra que as Ações nºs 4452 e 4476 -
Escola em Rede - são dirigidas, respectivamente, aos ensinos
fundamental e médio. A finalidade desses projetos é “propiciar às
escolas do sistema educacional de ensino (fundamental e médio)
oportunidades e condições de atuação de forma mais articulada e
cooperativa, por meio da cultura do trabalho em rede e da
incorporação das novas tecnologias da informação às atividades
educativas e administrativas”.

A sugestão já está, portanto, atendida no PPAG. No que diz respeito
às redes municipais de ensino, a matéria é de competência dos entes
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federados mantenedores das escolas.
Por essas razões, entendemos não ser necessário o acolhimento da

proposta em análise por esta Comissão.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação
Legislativa nº 430/2007.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

431, 433, 434 E 455/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 431/2007, da Associação da

Comunidade Quilombola de Santa Cruz, 433/2007, da Comissão de
Igualdade Racial - CMAS-BH -, 434/2007, da União de Negros pela
Igualdade - Unegro -, e 455/2007, da Ação Social Igreja Batista
Salgado Filho, requerem a valorização das comunidades quilombolas,
mediante a garantia da presença de professores nessas comunidades
e a implementação da Lei Federal nº 10.639, de 2003, nas escolas
públicas.

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 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 Legislativas nºs 433 a 455 sugerem o efetivo
cumprimento da Lei Federal nº 10.639, de 2003, que torna obrigatório
o ensino de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de
ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, por meio da
alocação de recursos suplementares e aquisição de material didático
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adequado. A Proposta de Ação Legisltiva nº 431 propõe que se
assegure a presença de professores nas comunidades quilombolas.

A inserção do tema história da África e cultura afro-brasileira nos
currículos das escolas de ensino fundamental e médio é
regulamentada pela Resolução nº 704, de 2005, da Secretaria de
Estado de Educação, que promoveu seminários regionais de
capacitação de professores para a oferta do conteúdo nas escolas.

A rede estadual de ensino fundamental e médio está presente em
todos os Municípios do Estado, atendendo também as comunidades
indígenas e quilombolas.

O Estado já desempenha, portanto, as ações propostas. No entanto,
a divulgação de seus resultados é deficitária. O envio de informações
por parte dos órgãos competentes possibilita ao Poder Legislativo e à
sociedade acompanhar o desenvolvimento das ações e avaliar sua
efetividade. Nesse sentido, concluímos pelo atendimento das
propostas em análise na forma de requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 431, 433, 434 e 455/2007, na forma de
requerimento.

Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

438, 439, 441 E 497/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 438/2007, da Escola Estadual

Manuel Carneiro Neves, 439/2007, de Líliam de Cássia Ramos
Rodrigues e Rosilene Pereira Torres, 441/2007, de Rosilene Pereira
Torres, e 497/2007, da Câmara Municipal de Itaobim, sugerem a
melhoria da infra-estrutura física de escolas da rede estadual em Juiz
de Fora e Araçuaí.

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
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A Comissão de Participação Popular realizou, em 27/10/2007, em
Araçuaí, 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 melhoria da infra-estrutura física
e do atendimento educacional das Escolas Estaduais Manuel Carneiro
Neves, Professor Teodoro Coelho e Governador Juscelino Kubitschek,
em Juiz de Fora, e da Escola Estadual Irmãos Fernandes, em
Araçuaí.

As comunidades locais, que vivenciam no dia-a-dia os problemas
enfrentados pelas escolas, têm legitimidade para propor ao poder
público a melhoria das instalações e do atendimento das unidades de
ensino. Conforme a Lei Delegada nº 122, de 2007, que dispõe sobre a
estrutura orgânica básica da Secretaria de Educação, compete a esse
órgão coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino estadual,
o planejamento e a caracterização das obras a serem executadas em
prédios escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as
ações de apoio ao aluno.

Assim, acatamos as propostas em análise na forma de
requerimento, solicitando à Secretaria de Educação que proceda a
estudos de viabilidade das medidas objeto das sugestões citadas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 438, 439, 441 e 497/2007, na forma de
requerimento.

Sala das Comissões, 3 de março de 2008.
João Leite, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
448/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 448/2007, de autoria do Instituto
Mineiro Pró-Cultura e Turismo, solicita a criação de uma creche no
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novo centro administrativo, para atender à demanda das servidoras
públicas.

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
instale uma creche no novo centro administrativo, para atender os
filhos das servidoras públicas que irão trabalhar no local.

O novo centro administrativo do Estado é uma obra importante, tanto
para a organização do serviço público da Capital quanto para o
desenvolvimento econômico da região de Venda Nova e adjacências;
no entanto, o acesso ao local e a sua estrutura física devem permitir
que os servidores públicos possam exercer suas atividades com
segurança e eficiência. É fundamental que o Estado dê tranqüilidade
para as servidoras públicas exercerem suas funções.

Somos, pois, favoráveis a proposição em comento, na forma de
requerimento solicitando o envio de ofício ao Governador do Estado
para que construa uma creche no novo centro administrativo que está
sendo construído no Bairro Serra Azul, em Venda Nova.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 448/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
450/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 450/2007, da Associação dos
Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG -, solicita
investimentos na formação dos 22 mil auxiliares de serviços gerais
que serão beneficiados pela Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007.

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
invista na qualificação profissional dos auxiliares de serviços gerais da
educação.

Essa categoria é fundamental para a educação em nosso Estado.
Embora os auxiliares de serviços gerais não tenham participação
direta na formação dos alunos, seu trabalho é imprescindível para o
funcionamento das escolas. Já existem no PPAG duas ações de
melhoria da qualificação dos professores do ensino fundamental e
médio. Nada mais justo, portanto, que essa melhoria seja estendida
àquela categoria profissional.

Somos, pois, pelo acolhimento da proposta de ação legislativa em
comento, na forma de requerimento solicitando o envio de ofício à
Secretária de Estado de Educação, para que envide esforços no
intuito de promover a contínua capacitação dos auxiliares de serviços
gerais.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 450/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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451/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 451/2007, de autoria do

Sindágua-MG, solicita o retorno do modelo tradicional de sistema
educacional.

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 volta do modelo tradicional de
sistema educacional, alegando o fracasso do modelo de escola
integral.

Essa proposta refere-se ao Programa Estruturador do PPAG 2008-
2011 Escola em Tempo Integral, da Área Educação de Qualidade, que
tem o objetivo de aumentar o aprendizado dos alunos por meio da
ampliação do tempo diário de permanência na escola com prioridade
para o atendimento de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade
social.

A educação em tempo integral também está incluída no Plano de
Desenvolvimento da Educação - PDE - do governo federal, que tem
como meta uma educação básica de qualidade. Esse modelo de
educação está previsto no Programa Mais Educação, instituído pela
Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 2007, que tem o objetivo
de contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e
jovens. Por meio desse programa, busca-se a realização de ações
socioeducativas no contraturno escolar, a serem desenvolvidas em
escolas ou em espaços socioculturais, para melhorar o rendimento do
aluno e o aproveitamento do tempo escolar. A implementação do
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Programa Mais Educação conta com o apoio dos Ministérios da
Educação, Esporte, Cultura e do Desenvolvimento Social.

A ampliação da jornada dos alunos da rede pública de ensino,
portanto, está em fase de implementação, razão pela qual não se
pode falar em fracasso desse modelo.

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

Legislativa nº 451/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
453/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 453/2007, de autoria da ONG
Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, solicita a promoção da educação
em parceria com as ONGs.

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 sejam feitas parcerias com as
organizações não governamentais - ONGs - para a promoção da
educação.

As ONGs são organizações da sociedade, ou seja, são pessoas de
direito privado sem fins lucrativos, alheias à estrutura governamental,
isto é, não integram a administração pública. Essas instituições
particulares desempenham atividades que interessam ao poder
público, podendo com ele colaborar por meio de parceria na execução
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de determinadas atividades de relevância pública. Ressalte-se,
contudo, que a Constituição da República faculta ao poder público
executar seus serviços por meio dos órgãos das administrações direta
e indireta ou, quando for necessário, em parceria com organizações
da sociedade. Cabe, assim, ao Chefe do Executivo formar parcerias
com essas entidades para desenvolver ações na área de educação.

A matéria proposta não é pertinente ao PPAG e interfere no
funcionamento da administração pública do Estado, razão pela qual
não a acatamos.

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

Legislativa nº 453/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
454/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 454/2007, do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca-MG -, solicita a
criação de ação nova, com o objetivo de implementar os Programas
Educação Afetivo-Sexual e Saúde na Escola na rede estadual de
ensino (níveis médio e fundamental), nos termos da Resolução nº 17,
de 2007, do referido órgão.

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
Esta Comissão 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 a esta Comissão
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em análise visa à implementação dos Programas
Educação e Saúde na Escola e Educação Afetivo-Sexual nas escolas
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estaduais de níveis médio e fundamental, com ênfase na questão do
uso e abuso de drogas e no autocuidado, conforme o art. 13 da
Resolução nº 17, de 2007, do Cedca-MG, que dispõe sobre as
prioridades da Política Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente no período 2008-2011. Para isso, sugere a criação de
uma nova ação no PPAG.

O Programa de Educação Afetivo-Sexual - Peas - é desenvolvido
pelas Secretarias de Estado de Saúde e de Educação, em parceria
com as Fundações Odebrecht, Belgo-Mineira e Vale do Rio Doce, e
visa ao desenvolvimento pessoal e social do adolescente por meio de
ações de caráter educativo e participativo, que tratam de questões
como sexualidade, saúde reprodutiva, prevenção da AIDS e outras
doenças sexualmente transmissíveis - DSTs - e prevenção do uso de
drogas. Sua implementação é feita na rede pública de ensino de
Minas Gerais, especialmente nas escolas que participam dos Projetos
Escola Viva, Comunidade Ativa e Escolas-Referência.

O Programa Educação e Saúde na Escola, instituído pelo Decreto
Federal nº 6.286, de 2007, integra o Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE -, que tem como meta uma educação básica de
qualidade. O Programa, coordenado pelo Ministério da Saúde, terá
ações integradas entre as áreas de educação e saúde, especialmente
entre as unidades escolares de educação básica, as Unidades
Básicas de Saúde e as Equipes de Saúde da Família, e visa a
promover a saúde integral de crianças e adolescentes da rede pública
de ensino. Importante ressaltar que esse Programa depende da
adesão do Estado e dos Municípios para sua efetiva implementação
nas redes públicas de educação básica, por meio de termo de
compromisso.

Como os dois Programas objeto da proposta estão em execução,
consideramos pertinente o envio de requerimento à Secretaria de
Estado de Educação, solicitando a ampliação do Peas e a efetiva
implementação do Programa Educação e Saúde na Escola, com
ênfase na prevenção do uso indevido de drogas e no autocuidado.

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

Legislativa nº 454/2007 por meio do envio de requerimento.
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Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

456 E 458/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 456 e 458/2007, da Ação

Social Igreja Batista Salgado Filho, de Belo Horizonte, solicitam,
respectivamente, a garantia de oportunidade de estudos para os
idosos e a valorização e o reconhecimento dos direitos do idoso
estudante.

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 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 pretendem garantir
oportunidade de estudo para os idosos, com o conseqüente
reconhecimento dos direitos desses estudantes.

O Estado oferece atendimento àqueles que pararam de estudar ou
não tiveram acesso à escola na idade própria, em cursos destinados a
jovens e adultos. Esses cursos funcionam em Centros Estaduais de
Educação Continuada - Cesec -, Postos Estaduais de Educação
Continuada - Pecon - e nas escolas estaduais que ministram a
Educação de Jovens e Adultos - EJA. Esta é oferecida por meio de
cursos regulares presenciais dos ensinos fundamental e médio, no
horário noturno, sendo exigida do aluno a freqüência a pelo menos
75% das aulas. A carga horária diária é de 2h30min e estão previstas
atividades complementares, para enriquecer os estudos com
experiências do cotidiano do aluno.
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Já que há opções para a continuidade dos estudos nos níveis
fundamental e médio de ensino, parece-nos mais adequado que as
propostas de ação legislativa em análise visem ao ensino superior.
Assim, somos pelo acatamento das proposições em comento na
forma de requerimento solicitando o envio de ofício ao Secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para que as
universidades públicas estaduais firmem convênios com entidades
representativas da terceira idade, possibilitando a complementação
dos estudos dos idosos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 456 e 458/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
477/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 477/2007, da Associação dos
Moradores do Jardim Triângulo, solicita a garantia do oferecimento de
merenda a todos os alunos nas escolas estaduais.

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

Fundamentação
Esta Comissão 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 análise já está atendida por três programas do
PPAG. No Programa 034 - Alimentação Escolar, a Ação 2101 -
Alimentação Escolar -, cuja finalidade é fornecer alimentação aos
alunos das escolas públicas estaduais, contribuindo para suprir suas
necessidades nutricionais, prevê que 1.710.000 alunos serão
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beneficiados anualmente com a merenda escolar. Já o Programa 019
- Escola em Tempo Integral - apresenta a Ação 4034 - Ampliação da
Oferta de Merenda Escolar nas Escolas de Tempo Integral -, que tem
como finalidade oferecer merenda escolar a crianças e jovens
atendidos em tempo integral nas escolas em área de vulnerabilidade
social. Essa ação tem como meta atender 205 mil alunos em 2008 e
290 mil em 2011. Além disso, o Programa 037 - Pró-Médio: Melhoria
da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio - contém a Ação 4052 -
Merenda no Ensino Médio Noturno -, que pretende beneficiar 205 mil
alunos em 2008 e ampliar esse número para 470 mil alunos atendidos
até 2011.

Apesar de a proposta já estar inserida nos instrumentos de
planejamento e orçamento públicos, julgamos pertinente o envio de
requerimento à Secretaria de Estado de Educação solicitando seu
empenho na efetivação das ações do PPAG relativas à merenda
escolar.

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

Legislativa nº 477/2007 por meio do envio de requerimento.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Carlin

Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

480/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 480/2007, da Paróquia Nossa

Senhora Aparecida, solicita destinação de recursos para a ampliação
da Igreja Nossa Senhora Aparecida e para os trabalhos desenvolvidos
na paróquia, principalmente com a recuperação de dependentes
químicos e assistência 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
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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 destinação de recursos para
ampliação de uma igreja e para os trabalhos desenvolvidos em sua
paróquia.

O art. 19, I, da Constituição Federal dispõe que “é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração
de interesse público”.

Verificamos, portanto, que há impedimento constitucional para a
efetivação da proposta em comento.

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

Legislativa nº 480/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2008.
João Leite, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.005/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos
de Formiga - Amafor -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.005/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos de Formiga, que possui como
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finalidade precípua defender os direitos e as demandas da
comunidade local.

Na consecução de suas metas, desenvolve atividades nas áreas da
educação, da cultura, do esporte e do lazer; combate a fome e a
pobreza; promove a defesa e a conservação do patrimônio histórico e
artístico; orienta sobre a preservação do meio ambiente; fomenta o
crescimento da economia; atua na promoção da ética, da cidadania,
dos direitos humanos e de outros valores universais.

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

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

nº 2.005/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.007/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Centro Artístico-Cultural São João
Batista, 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 2.007/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Artístico-Cultural São João Batista, com sede no Município
de Belo Horizonte, que tem por finalidade incentivar, promover e
divulgar as manifestações artísticas, culturais e históricas mais
populares e representativas da sociedade brasileira.

O Centro ainda contribui para mobilizar a comunidade na defesa dos
seus valores, em particular das suas tradições culturais e das
questões em geral, vinculadas aos seus interesses.

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
2.007/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 10 de março de 2008.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.008/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Jardim Itamarati - Ambaji -, com sede no Município de Patos 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 2.008/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Moradores do Bairro Jardim Itamarati, com sede no
Município de Patos de Minas, que tem por finalidade desenvolver
atividades educativas, recreativas, sociais, culturais e esportivas, bem
como prestar serviços de assistência social aos moradores do referido
bairro. Também atua junto às esferas públicas procurando aperfeiçoar
as leis e procedimentos legais que possam consolidar a cidadania.
Defende juridicamente as causas dos seus filiados e da população
carente que a ela recorre.

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

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

2.008/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.036/2008
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Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de Ipatinga - Apac -, com sede no
Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.036/2008 pretende declarar de utilidade pública

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

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

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, dá nova redação ao art. 1º, para adequar o
nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.036/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 40/2007

Comissão Especial
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à
Constituição nº 40/2007 “altera o § 1º do art. 24 da Constituição do
Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/12/2007, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201, combinado com o art. 111, I, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Governador do Estado encaminhou a esta Casa a Mensagem nº

145, de 2007, com proposta de emenda à Constituição que recebeu o
número 40. A proposição visa a alterar o § 1º do art. 24 da
Constituição do Estado, alterando a regra do limite remuneratório
estabelecida no referido dispositivo.

Nos termos da proposição em exame, os servidores pertencentes às
carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social, da Polícia Civil, da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, de Procurador do
Estado, de Defensor Público e do Grupo de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação de Tributos terão como limite remuneratório o subsídio
do Desembargador do Tribunal de Justiça, ao passo que os demais
servidores do Poder Executivo permanecem tendo como limite para
sua remuneração o subsídio do Governador do Estado. Formulada
nesses termos, a proposta não encontra guarida na Constituição da
República, como restará claro adiante.

A Emenda à Constituição nº 41, de 19/12/2003, imprimiu ao inciso XI
do art. 37 da Constituição da Republica a redação que se encontra em
vigor, qual seja:

“Art. 37 - (...)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e

empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio
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do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público,
aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”.

Em 5/7/2005, foi aprovada a Emenda à Constituição nº 47, que
acrescentou o seguinte § 12 ao art. 37 da Constituição da República:

“Art. 37 - (...)
§ 12 - Para os fins do disposto no inciso XI do ‘caput’ deste artigo,

fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito,
mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos
subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.”
(Grifo nosso.)

Esse dispositivo é o fundamento constitucional que autoriza a
apresentação da proposta em exame. Contudo, o texto é claro: ao
exercer a faculdade de disciplinar a matéria, deve o Estado fixar um
limite único. Não se admite, pois, estabelecer como teto remuneratório
o subsídio dos Desembargadores para um conjunto de servidores do
Poder Executivo, ao passo que outros servidores do mesmo Poder
permanecem tendo como limite a remuneração do Governador do
Estado. Por essa razão, sob o prisma da constitucionalidade, a
aprovação da proposta em exame depende de alteração de sua
redação, para instituir um limite remuneratório único para todos os
servidores do Estado.

Se o constituinte derivado, depois da aprovação de três emendas à
Constituição da República, concluiu as alterações no texto
constitucional no tratamento normativo sobre o limite remuneratório,
ainda se requer a consolidação de determinados entendimentos do
Supremo Tribunal Federal sobre aspectos específicos da matéria,
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para que se possa oferecer aos agentes políticos responsáveis pela
aplicação da norma constitucional e àqueles que sofrem seus efeitos a
necessária segurança jurídica. A questão mais relevante que
permanece aberta refere-se à controvérsia sobre a existência de
direito adquirido daqueles que recebiam valores superiores aos
fixados pela Emenda à Constituição nº 41, de 19/12/2003. A dúvida
gira, em particular, em torno da aplicação do art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, segundo o qual não se pode
invocar direito adquirido em relação aos vencimentos, às
remunerações, às vantagens e aos adicionais que estejam sendo
recebidos em desacordo com a Constituição da República. O art. 9º
da Emenda à Constituição nº 41, por sua vez, determinou a redução
das remunerações que estivessem acima do limite por ela
estabelecido.

Os servidores públicos, ativos ou inativos, que se sentiram
prejudicados buscaram socorro no Judiciário, invocando,
basicamente, a ofensa a seus direitos adquiridos e o princípio da
irredutibilidade. Não nos cabe, neste parecer, discutir a existência de
direito adquirido nesse caso, mas apenas informar que a tese foi
albergada pelo Tribunal de Justiça, que deferiu as liminares,
determinando o retorno do pagamento das parcelas que se
encontravam acima do teto remuneratório estabelecido pela Emenda
nº 41. As decisões do Tribunal de Justiça foram, em sua maioria,
suspensas pelo STF. O fato é que já transitou em julgado a decisão
em que o Plenário do STF concedeu, por seis votos a cinco, a
Segurança para os seus ex-Ministros, que defendiam a permanência
do acréscimo de 20% sobre os adicionais de aposentadoria, previsto
em lei (Segurança 24.875-1). Da ementa desse Mandado de
Segurança podemos extrair as seguintes passagens:

“V. Magistrados: acréscimo de 20% sobre os proventos de
aposentadoria (art. 184, III, da L. 1.711/52, c/c o art. 250 da Lei
8.112/90) e o teto constitucional após a EC 41/2003: garantia
constitucional de irredutibilidade de vencimentos: intangibilidade. (...)
A Constituição assegurou diretamente o direito irredutibilidade de
vencimentos - modalidade qualificada de direito adquirido,  oponível
às emendas constitucionais mesmas. (...) Os impetrantes - sob o pálio
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da garantia da irredutibilidade de vencimentos -, têm direito a
continuar percebendo o acréscimo de 20% sobre os proventos, até
que seu montante seja absorvido pelo subsídio fixado em lei para o
Ministro do Supremo Tribunal Federal.”

Diversos órgãos decidiram administrativamente adotar o
entendimento expresso nesse Mandado de Segurança, como o fez o
próprio Supremo Tribunal Federal, que, em sessão administrativa
realizada em 30/06/2006, decidiu “estender administrativamente, aos
casos similares, a eficácia da decisão proferida no Mandado de
Segurança 24.875 relativo ao pagamento de valores retidos em
função do teto remuneratório.”

A mesma medida administrativa foi tomada pelos Conselhos
Nacionais da Justiça e do Ministério Público.

Contudo, não são uniformes ainda as situações daqueles servidores
estaduais que ajuizaram ações no Poder Judiciário em virtude da
redução de suas remunerações ou proventos devido à aprovação da
Emenda à Constituição nº 41, de 2003. Alguns obtiveram a decisão
jurisdicional provisória para a manutenção dos valores pagos até a
aprovação da referida emenda, outros tiveram as remunerações e os
proventos reduzidos. A decisão no Mandado de Segurança nº 24.875-
1 não se estende automaticamente aos demais casos, podendo ser
interpretada como uma tendência do entendimento do STF.

Prestados esses esclarecimentos, resta efetuar o juízo de mérito,
considerando que a proposição em exame decorre de uma faculdade
estabelecida pelo § 12 do art. 37 da Constituição da República.

O entendimento favorável à aprovação da proposta em exame
encontra sustentação, sob o ponto de vista do mérito, na exigência de
tratamento isonômico entre os servidores dos três Poderes, no
Ministério Público e do Tribunal de Contas. Não há razão para que as
carreiras dos servidores públicos do Poder Executivo sejam
concebidas tendo como limite o subsídio do Governador de Estado, as
do Legislativo o dos Deputados e as do Judiciário o dos
Desembargadores, uma vez que todos são igualmente servidores do
Estado de Minas Gerais. Há, ademais, uma questão de coerência da
ordem jurídica, tendo em vista que algumas carreiras ultrapassam o
teto estipulado no inciso XI do art. 37 da Constituição da República,
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como é o caso das carreiras dos grupos de atividade a que se refere a
Proposta de Emenda à Constituição ora em exame, em sua redação
original. Ressalte-se, porque importante: com a aprovação desta
Proposta de Emenda à Constituição, não se está estabelecendo um
novo teto remuneratório no Estado de Minas Gerais; a proposta
apenas estende para o conjunto dos servidores do Estado o teto
estipulado para os servidores do Judiciário, Procuradores do Estado,
Defensores e membros do Ministério Público.

Convém destacar que, ao alterar a proposta de emenda à
Constituição encaminhada pelo Governador do Estado estendendo o
subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça como limite
remuneratório para todos os servidores do Estado, não se incorre em
ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Afinal, as carreiras e
os demais benefícios dos servidores do Estado encontrar-se-ão
sempre previstos em lei de iniciativa dos respectivos Poderes.

A aplicação da Emenda nº 41, de 2003, trouxe prejuízo para muitos
servidores, que tiveram as remunerações reduzidas ao limite
estabelecido pela nova redação do inciso XI do art. 37 da Constituição
da República. Retroagir os efeitos da fixação do novo limite
remuneratório a 5/7/2005, data da aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 47, que permitiu a adoção do teto único, é uma
forma de atenuar os prejuízos causados a esses servidores.

Poder-se-ia indagar se uma norma constitucional pode ser aprovada
com efeito retroativo. A resposta está na própria Emenda à
Constituição nº 47, de 2005, cujo art. 6º prevê a retroatividade de seus
efeitos até a data da promulgação da Emenda à Constituição nº 41,
em 2003.

Conclusão
Em virtude das razões apresentadas, opinamos pela aprovação da

Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a redação do § 1º do art. 24 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 1º do art. 24 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 24 - (...)
§ 1º - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções

e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional
dos três Poderes do Estado e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do § 12 do art.
37 da Constituição da República e observado o disposto no § 5º deste
artigo.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à data de publicação da Emenda
à Constituição da República nº 47.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente -  Luiz  Humberto Carneiro,

relator - Jayro Lessa - Gil Pereira.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 3 A 9 AO PROJETO DE LEI

Nº 1.677/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.677/2007

“disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no
âmbito do Poder Executivo e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/10/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária também
opinou pela aprovação da matéria.

Em Plenário, foram apresentadas ao projeto as Emendas nºs 3 a 9,
sobre as quais cabe a esta Comissão opinar, nos termos do art.188, §
2º, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Emenda nº 3, de autoria da Deputada Elisa Costa, pretende alterar

o dispositivo do projeto que se refere à concessão de vale-transporte
ao servidor público estadual que não goze de passe livre em
transporte coletivo.

Nos termos do art. 46 da proposição, o vale-transporte será
concedido por dia efetivamente trabalhado aos servidores que
percebam remuneração igual ou inferior a três salários mínimos,
excluído o cômputo de parcelas previstas no projeto, nos critérios, nas
condições e nos Municípios estabelecidos em decreto. O valor do
vale-transporte será fixado pelo Poder Executivo.

Destacamos, primeiramente, que a emenda apresenta um vício de
forma, já que foi apresentada ao art. 49, quando deveria ter sido
apresentada ao art. 46 do projeto original, que dispõe sobre a matéria,
ou ao art. 49 do Substitutivo nº 1. Todavia, tal vício pode ser sanado e
não impede a tramitação do projeto.

Quanto ao conteúdo, a proposta de emenda pretende que o vale-
transporte seja pago ao servidor independentemente da sua lotação.
Nota-se, pois, a intenção de ampliar o número de servidores a serem
contemplados com tal benefício, uma vez que o art. 46 do projeto
determina que o decreto estabelecerá quais Municípios farão jus ao
benefício.

Em que pese ao mérito da proposta, deixamos de acolhê-la por
razões de ordem constitucional, pois ela acarreta aumento de despesa
em projeto de autoria exclusiva do Chefe do Poder Executivo, o que é
vedado pelo art. 63 da Carta da República. Nos termos do Decreto nº
44.471, de 16/3/2007, que regulamenta a matéria, o vale-transporte
por dia efetivamente trabalhado somente é concedido a determinados
Municípios. Sendo assim, a ampliação do rol de Municípios a serem
beneficiados implicará aumento de despesa para os cofres públicos.

É, também, importante ressaltar que o inciso IV do art. 20 do
Substitutivo nº 1 prevê, entre as prerrogativas a serem concedidas aos
signatários do Acordo de Resultados, a concessão de valores
diferenciados de vale-transporte, nas condições, nos critérios e nas
quantidades máximas definidas em decreto. Busca-se, com tal norma,
estimular os órgãos da administração pública a celebrar Acordo de
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Resultados e a prestar um serviço público de melhor qualidade, por
meio da concessão de mais autonomia gerencial.

Deixamos de acolher a Emenda nº 4, também de autoria da
Deputada Elisa Costa, que propõe a supressão do § 1º do art. 20 do
Substitutivo nº 1. Entendemos ser ela inoportuna, uma vez que
pretende suprimir um dispositivo de extrema importância para a
aplicação do Acordo de Resultados. Ao equiparar os órgãos e as
entidades públicas signatários do Acordo de Resultados a agências
executivas ou organizações militares prestadoras de serviço com
contrato de gestão, o projeto em exame pretende conferir mais
flexibilidade no que concerne à dispensa de licitação prevista no art.
24 da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com vistas a possibilitar mais
eficiência na prestação de serviços públicos.

Vale, ainda, informar que tal equiparação já vigora no Estado, nos
termos do inciso V do art. 26 da Lei nº 14.694, de 30/7/2003, que
disciplina atualmente o Acordo de Resultados. Ademais, o inciso XIV
do art. 90 da Carta mineira confere ao Governador do Estado a
competência privativa para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo. A eliminação da
equiparação prevista no dispositivo que se pretende suprimir prejudica
em muito as prerrogativas concedidas aos acordados, minando, de
certa forma, a concepção do instituto que busca a melhor qualidade
na prestação dos serviços públicos por meio da concessão de mais
flexibilidade aos órgãos e às entidades signatários do Acordo de
Resultados.

A Emenda nº 5, de autoria do Deputado Almir Paraca, pretende que
os recursos de até 1% da Receita Corrente Líquida não utilizados para
pagamento do Prêmio por Produtividade seja utilizado para reajuste
de vencimento dos servidores. O projeto de lei em análise estabelece
um valor máximo que servirá de parâmetro para o pagamento do
prêmio; já a proposta de emenda em tela estabelece uma vinculação
permanente de receita, matéria de natureza orçamentária, de iniciativa
privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, III, “I”, da
Constituição Estadual. Deixamos, assim, de acolhê-la por razões de
ordem jurídico-constitucional.

Nos termos da proposta de emenda em questão está-se propondo
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uma vinculação de receitas tributárias.
Deixamos, também, de acolher, por razões de conveniência, a

Emenda nº 6, do Deputado Almir Paraca, que pretende estabelecer
uma ordem de indicação para a escolha do representante dos
servidores. Entendemos ser mais conveniente que tal matéria seja
estabelecida em decreto, o que confere mais mobilidade ao
dispositivo, pois a previsão de tais requisitos no texto da lei pode
atrasar a implementação de determinados Acordos de Resultados,
causando prejuízo à implementação da lei.

A Emenda nº 7 propõe a supressão dos incisos IV, V e VI do art. 20
do Substitutivo nº 1, que trata, especificamente, de determinadas
prerrogativas de natureza gerencial, orçamentária e financeira a
serem concedidas ao acordado quando da celebração do Acordo de
Resultados. Suprimi-las seria o mesmo que retirar a essência do
Acordo de Resultados. Deixamos, pois, de acolher tal emenda por
razões de conveniência e oportunidade.

Deixamos, também, de acolher as Emendas nos 8 e 9, da Deputada
Elisa Costa, que pretendem alterar a fórmula de cálculo do valor do
Prêmio por Produtividade que, nos termos do projeto, tem como base
a última remuneração do servidor durante o período de referência. A
Emenda nº 8 propõe que o cálculo se dê com base na maior
remuneração existente no órgão a que pertence o servidor. Deixamos
de acolhê-la por razões de ordem constitucional, pois, ao estabelecer
uma base de cálculo de maior valor para a apuração do prêmio, a
medida impõe, a princípio, aumento de despesa em projeto de autoria
do Governador do Estado, o que é vedado pelas razões já expostas
neste parecer. Ainda que se argumente que a proposta não acarretará
aumento de despesa, deveria ela ter sido acompanhada do relatório
do impacto financeiro para demonstrar tal afirmação, como exigem os
arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, a chamada
Lei de Responsabilidade Fiscal. Em decorrência da alteração proposta
na Emenda nº 8, a Emenda nº 9 dá nova redação ao art. 31 do
substitutivo, que limita o valor do Prêmio por Produtividade ao valor da
última remuneração percebida pelo servidor no período de referência,
excluídos os eventuais e atrasados para o valor da maior
remuneração percebida no período de referência no órgão ou
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entidade a que pertence o servidor.
Com o fito de aprimorar o projeto, apresentamos, por solicitação do

Poder Executivo, encaminhada a esta Casa por meio de ofício, as
seguintes alterações.

A Emenda nº 10 pretende alterar a redação do “caput” e do § 3º do
art.10 do Substitutivo nº 1 com a intenção de estabelecer em lei uma
representação mínima para a Comissão de Acompanhamento e
Avaliação do Acordo de Resultados. O substitutivo delimita a
composição da Comissão a um membro por representação. Todavia,
a previsão de um mínimo de representantes confere mais flexibilidade
à sua composição, possibilitando outras participações quando
relevante e necessário. É importante frisar que a participação de mais
de um representante do acordado ou do acordante deverá respeitar a
paridade entre as representações.

Em relação ao § 3º do art. 10 do substitutivo, pretende-se que o
representante da sociedade civil seja indicado pelo acordante, e não
pelo acordado, como está previsto. Tendo em vista que o
representante da sociedade civil terá o papel de contribuir para a
transparência e o controle social das ações do acordado, não é
razoável que o próprio acordado, que está sendo avaliado, indique
oficialmente esse representante.

A Emenda nº 11 propõe a alteração do art. 17 do substitutivo,
buscando dar mais clareza ao texto normativo. A intenção é que, pelo
menos a cada 12 meses, seja verificada a necessidade de revisão do
Acordo de Resultados.

A Emenda nº 12 propõe nova redação ao inciso III do art. 20 do
substitutivo. Com a redação atual do referido dispositivo, não será
proporcionada ao acordado autonomia diferente das que possui sem a
assinatura do Acordo de Resultados, visto que o inciso II do § 3º do
art. 20 da Lei Delegada nº 112, de 25/1/2007, já prevê que a estrutura
complementar será estabelecida em decreto. Diante disso, para a
configuração de tal autonomia como prerrogativa do Acordo de
Resultados, sugerimos a adequação da redação do dispositivo citado.

A Emenda nº 13 propõe a supressão do inciso III do art. 24 do
substitutivo e a substituição, em outros dispositivos, da expressão
“Avaliação de Desempenho Institucional” por “Avaliação do Acordo de
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Resultados”. Trata-se de uma simplificação do processo avaliatório do
acordo por meio da utilização de apenas um conceito de avaliação
para fins de pagamento de Prêmio por Produtividade. Ressalta-se
que, não obstante tal supressão, faz-se necessário definir o conceito
de Avaliação de Desempenho Institucional para os fins de outras leis,
uma vez que o pagamento de outras gratificações está vinculado a
esse resultado.

A Emenda nº 14 altera a redação do inciso I e do § 4º do art. 25 do
substitutivo, visando a uma regra mais flexível na contagem do prazo
mínimo de exercício para que o servidor esteja habilitado a receber o
Prêmio por Produtividade. O substitutivo prevê que este período seja
contado a partir da assinatura do Acordo de Resultados, o que
prejudicaria o servidor que mudasse de órgão ou entidade durante o
período de referência, por interesse da administração. No que se
refere à alteração proposta para o § 4º do art. 25 do substitutivo, a
inclusão do termo “durante o período de referência” tem como
intenção evitar a interpretação errônea de que o Prêmio será pago no
órgão em que o servidor está no momento da apuração, e não no
órgão em que ele se encontrava no período de referência.

A Emenda nº 15 propõe a alteração da redação dos incisos IV e V
do art. 28 do Substitutivo nº 1, que conceitua os índices a serem
utilizados no cálculo do Prêmio por Produtividade. Pretende-se
conferir uma redação mais coesa ao texto, deixando claro que o
cálculo de tais índices que compõem a apuração do valor do Prêmio
por Produtividade se dará com base no período de referência previsto
no Acordo. Ademais, esclarece que é condição para o pagamento do
Prêmio por Produtividade a sua previsão expressa no instrumento do
Acordo de Resultados.

Por solicitação de técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão,
propomos a Emenda nº 16, que altera a redação do inciso I do art. 41
do substitutivo, explicitando que, para os Acordos de Resultados
assinados até 31/12/2007, não se aplica o disposto no inciso II do
“caput” e no § 2º do art. 25. Tal alteração faz-se necessária, uma vez
que os citados dispositivos do art. 25 condicionam o pagamento do
Prêmio por Produtividade ao resultado obtido na avaliação de
produtividade por equipe, etapa da Avaliação do Acordo de
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Resultados que não foi implementada no ano de 2007, já que não está
prevista nas normas que regulam a matéria.

Por fim, apresentamos, também por solicitação do Poder Executivo,
a Emenda nº 17, que tem o fito de corrigir distorções na Lei nº 14.870,
de 16/12/2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de
direito privado como organização da sociedade civil de interesse
público - Oscip - e dá outras providências. O objetivo é adequar as
regras de qualificação da entidade como Oscip e de celebração do
termo de parceria no caso de qualificação com base na experiência
dos seus dirigentes.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 3 a

9 apresentadas ao Projeto de Lei nº 1.677/2007 e pela aprovação do
referido projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as seguintes Emendas nºs 1 e 2, desta
Comissão, e com as seguintes Emendas nºs 10 a 17.

EMENDA Nº 10
Dê-se ao “caput” e ao § 3º do art.10 do Substitutivo nº 1 a seguinte

redação e acrescente-se a ele o seguinte § 4º:
“Art. 10 - Para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de

Resultados, será instituída, por ato próprio do dirigente máximo do
acordante, Comissão de Acompanhamento e Avaliação composta,
nos termos de decreto, no mínimo, pelos seguintes membros:

(...)
§ 3º - Fica facultada a participação de um representante da

sociedade civil, indicado pelo acordante, nas Comissões de
Acompanhamento e Avaliação, conforme disposto em decreto.

§ 4º - Na hipótese da indicação de mais de um representante do
acordado e do acordante, será respeitada a paridade entre as
representações.”.

EMENDA Nº 11
Dê-se ao ‘caput’ do art. 17 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 17 - O acordante verificará a necessidade de revisão do Acordo

de Resultados, pelo menos uma vez a cada doze meses.”.
EMENDA Nº 12

Dê-se ao inciso III “caput” do art. 20 do Substitutivo nº 1 a seguinte
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redação:
“Art. 20 - (...)
III - alterar estruturas orgânicas básicas e estatutos, sem aumento

de despesas, nos termos de decreto; ”.
EMENDA Nº 13

Suprima-se o inciso X do art. 2º e o inciso III do art. 24 do
Substitutivo nº 1; substitua-se a expressão “Avaliação de Desempenho
Institucional” por “Avaliação do Acordo de Resultados” no inciso II do
art. 28, nos incisos I e II e no § 3º do art. 33 e no art. 35 e acrescente-
se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 50, renumerando-se os demais:

“Art. 50 - Os órgãos e entidades da administração direta e indireta
do Poder Executivo realizarão, periodicamente, Avaliação de
Desempenho Institucional com o objetivo de apurar objetivamente o
desempenho do órgão ou da entidade, nos termos de regulamento,
tendo como base, se for o caso, os resultados pactuados no Acordo
de Resultados.”.

EMENDA Nº 14
Dê-se ao inciso I e ao § 4º do art. 25 do Substitutivo nº 1 a seguinte

redação:
“Art. 25 - (...)
I - esteve em efetivo exercício, nos termos de ato formal, por período

mínimo definido em regulamento;
(...)
§ 4º - O servidor receberá Prêmio por Produtividade referente ao

órgão ou à entidade em que se encontrava em efetivo exercício, por
ato formal, durante o período de referência.”.

EMENDA Nº 15
Dê-se aos incisos IV e V do art. 28 do Substitutivo nº 1 a seguinte

redação:
“Art. 28 - (...)
IV - Índice Agregado - IA - o produto do IDP, do IDI e do Ivar de cada

órgão ou entidade com Acordo de Resultados em vigor no período de
referência;

V - Índice Geral - IG - a razão entre o IA de cada órgão ou entidade
com Acordo de Resultados em vigor e com previsão de pagamento de
prêmio e o somatório dos IA de todos os órgãos ou entidades com
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Acordo de Resultados em vigor e com previsão de pagamento de
prêmio.“.

EMENDA Nº 16
Dê-se ao inciso I do art. 41 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 41 - ( ... )
I - não se aplica o prazo previsto no parágrafo único do art. 24 nem o

disposto no inciso II do “caput” do art. 25 e no inciso I do § 2º do art.
25 para os Acordos de Resultados assinados até 31 de dezembro de
2007.”.

EMENDA Nº 17
Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 51, renumerando-

se os demais:
“Art. 51 - O art.12 da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
‘Art. 12 - ( ...)
§ 3º - Quando a entidade houver sido qualificada com base na

experiência de seus dirigentes, conforme estabelecido no § 1º do art.
7º desta lei, não se exigirá a observância do disposto no inciso V do
“caput” deste artigo e, em caso de estar em atividade Conselho
Estadual de Política Pública da área objeto da parceria, a celebração
do termo de parceria ficará condicionada à aprovação prévia de dois
terços dos seus membros.’.”.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ivair

Nogueira - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Elisa Costa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana 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 2.140
a 2.149/2008 - Projeto de Resolução nº 2.150/2008 - Requerimentos
nºs 2.008 a 2.045/2008 - Proposições Não Recebidas: Requerimentos
da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Jayro Lessa -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -
Ordem do dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan
- Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h5min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 2º-Secretário “ad hoc”,

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

Correspondência
- O Deputado Vanderlei Jangrossi, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Paulo Roberto Sifuentes Costa, Desembargador Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, agradecendo convite
para reunião comemorativa do Dia Internacional da Mulher e
indicando representante desse órgão na solenidade.

Da Sra. Ana Maria Afonso Bernardes, Presidente da Câmara
Municipal de Paraisópolis, comunicando que essa Casa aprovou, a
partir de requerimento do Vereador Antonio Milton Cardoso, moção de
pesar pelo falecimento do ex-Deputado Agostinho Patrús.

Do Sr. Luiz Fernando Silvestre, Presidente da Câmara Municipal de
Santo Antônio do Amparo, solicitando seja mantido esse Município na
condição de sede de comarca, na tramitação do projeto de lei de
divisão e organização judiciária do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.654/2007, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, encaminhando informações relativas a
contrato de repasse de recursos entre esse órgão e a Emater-MG. (-À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)
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Da Sra. Valma Leite da Cunha e do Sr. Marcelo Oliveira Costa,
Promotores de Justiça da Promotoria de Tutela de Fundações,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.725/2007, da
Comissão de Educação.

Dos Srs. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil
(2), encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça referentes aos Projetos de Lei nºs 1.420, 1.867,
1.824 e 1.808/2007.

Do Sr. Carlos Roberto Noronha, Vice-Presidente do Iepha-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.646/2007, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. César Medeiros, Diretor do Departamento de Gestão
Integrada da Política, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, encaminhando cópia de termo de convênio celebrado entre
esse órgão e o Estado. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, Gerente de Projeto da GC da
Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos, da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (2), comunicando a
celebração de convênios entre essa Secretaria e órgãos estaduais. (-
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. Romel Anízio Jorge, Subsecretário de Assuntos Municipais,
parabenizando esta Casa pela realização de reunião comemorativa
dos 80 anos do jornal “Estado de Minas”.

Da Associação Comunitária Educacional, Cultural e de Radiodifusão
Carimbado - Acecra -; da Associação das Empresas Mineradoras,
Beneficiadoras e do Comércio de Quartzito da Região de São Thomé
das Letras - Amist -; da Associação dos Prestadores de Serviços e
Transportadores de São Thomé das Letras e Região - Aprest - e do
Sindicato Intermunicipal de Rochas Ornamentais do Estado de Minas
Gerais - Sinrochas -, solicitando seja revista a legislação ambiental do
Estado, de modo a se levarem em conta os interesses das pequenas
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empresas mineradoras. (- À Comissão de Meio Ambiente.)
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 2.140/2008

Declara de utilidade pública a entidade Sociedade Musical 16 de
Julho, com sede no Município de Mariana.

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

Musical 16 de Julho, com sede no Município de Mariana.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Sociedade Musical 16 de Julho é sociedade civil sem

fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho de fins culturais,
sociais e assistenciais. Sua diretoria é constituída por pessoas de
reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

A Sociedade Musical 16 de Julho está em funcionamento há mais de
cinco anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.141/2008
Obriga que os bancos de dados, os cadastros de consumidores e os

serviços de proteção ao crédito comuniquem ao consumidor, por carta
registrada na modalidade de Aviso de Recebimento - AR -, a
negativação do seu nome.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os bancos de dados, os cadastros de consumidores e

os serviços de proteção ao crédito e congêneres estabelecidos no
Estado de Minas Gerais obrigados a comunicar antecipadamente ao
consumidor, por escrito, mediante carta registrada na modalidade de
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Aviso de Recebimento - AR -, o lançamento negativo do seu nome em
seus cadastros, fichas e registros respectivos.

Art. 2º - O lançamento negativo de que trata o artigo anterior
somente poderá acontecer cinco dias após a devolução do Aviso de
Recebimento - AR -, devidamente assinado pelo consumidor.

Art. 3º - O descumprimento no disposto nesta lei implicará multa no
importe de 1 (um) salário mínimo, a ser paga em benefício do
consumidor, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: O projeto que apresentamos tem como objetivo garantir

aos consumidores, além do direito à informação escrita sobre a
existência de pedido de negativação do seu nome junto aos bancos
de dados, a certeza e segurança de que tal comunicação se dará a
tempo e, no modo devido.

A exigência da prévia comunicação escrita é direito do consumidor,
consagrado no art. 43, § 2º, da Lei nº 8.078, de 1990, em que consta
que a abertura de cadastro deverá ser comunicada por escrito. No
entanto, temos que essa comunicação nem sempre cumpre o efeito
pretendido pelo legislador, visto que, não raramente, o consumidor só
toma conhecimento da negativação após o fato consumado. E, nesse
caso, não pode ele exercer o seu direito ao contraditório, quer
administrativo, quer judicial, para se defender de tal inscrição, que
muitas vezes é indevida.

Não se olvida que o consumidor tem o direito constitucional de ser
informado de que seu nome está sendo levado para tais cadastros,
para liquidar a dívida em questão - visto ser esta a intenção desse tipo
de serviço de proteção ao crédito -, ou mesmo intentar as ações
cabíveis.

Assim, a intenção do projeto é justamente dar efetividade aos
ditames constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que os cadastros negativos devem servir para auxiliar os
fornecedores de produtos e serviços, em suas vendas, e não servir
como punição ou distribuição de injustiças. Melhor dizendo: a abertura
de cadastros nos arquivos de consumo deve ser realizada com
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responsabilidade.
A questão é que as empresas remetem simples cartas ao

consumidor, que, muitas vezes, são extraviadas, remetidas para
endereço inexistente ou chegam no endereço do possível
inadimplente depois do prazo de cadastro nos órgãos de proteção ao
crédito.

No aspecto jurídico, o parlamentar estadual encontra respaldo para
legislar sobre o tema, haja vista a competência concorrente
estabelecida no inciso V 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.

- 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 2.142/2008
Veda ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto

bancário ou carnê de pagamento, no âmbito do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedado ao fornecedor o repasse do custo relativo à

emissão de boleto bancário, carnê de pagamento e demais
documentos de cobrança.

Parágrafo único - Fica proibido constar o número do Cadastro de
Pessoa Física - CPF do destinatário - nos carnês, boletos bancários e
demais documentos de cobrança, emitidos por qualquer empresa e
entregues por via postal ou outro serviço de entrega de
correspondência e encomendas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas nos arts. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Convivemos diariamente com elevados números de

cobranças de tarifas e impostos, em todas as nossas transações
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comerciais. Por isso, muitas vezes essas cobranças nos passam
despercebidas, como a tarifa cobrada por emissão de boleto bancário
ou carnê de pagamento.

Com essa proposição, pretendemos eliminar esse tipo de cobrança
que nos parece totalmente descabido, além de infringir o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, que no inciso V do art. 39 e no §
3º do art. 40 estabelece:

Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre
outras práticas abusivas:

(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
(...)
Art. 40 - (...)
§ 3º - O consumidor não responde por quaisquer ônus ou

acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não
previstos no orçamento prévio.

Portanto, a referida cobrança, sem que exista uma previsão
contratual, é abusiva e configura uma cláusula surpresa.

O CPF emitido pela Receita Federal, é o documento exigido por
todos os órgãos públicos e privados para fins de identificação e para a
realização de todo tipo de atividade comercial. Com um CPF, qualquer
pessoa mal intencionada pode abrir conta bancária, realizar compra a
crédito, passar escrituras, abrir empresas, além de realizar outras
atividades em nome de terceiros.

O objetivo do projeto é resguardar o cidadão, o consumidor e o
empreendedor dentro do território mineiro, de forma a evitar, que
pessoas inescrupulosas possam causar, ao legítimo dono, prejuízos
muitas vezes irreparáveis.

Pela iniciativa, o Poder Executivo deverá tomar as devidas
providências para a regulamentação e o cumprimento da lei, que
entrará em vigor na data de sua publicação.

Considerando a relevância social de que se reveste a matéria,
contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto
de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
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art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.143/2008

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Resgatando
Vidas, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Recuperação Resgatando Vidas, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública o

Centro de Recuperação Resgatando Vidas, com sede no Município de
Juiz de Fora. Entidade civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos,
foi fundado em 17/10/99 e tem como finalidade principal a
recuperação de dependentes químicos, inclusive com prevenção,
tratamento e pesquisa.

Além disso, adota como procedimentos para desintoxicação a
terapia ocupacional, a abstinência e exercícios físicos. Os
dependentes são mantidos em regime de internato e assistem a
palestras educativas e de prevenção, levando todo o processo à
recuperação de sua auto-estima.

O Centro promove educação de base, orientação vocacional e
formação profissional, por sua conta ou em cooperação com
entidades públicas e particulares, e orienta a formação de futuros
lares para a educação dos filhos, alertando para todos os males
causados pela dependência química.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei, solicitando sua aprovação.

- 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 2.144/2008
Declara de utilidade pública a Obra Unida Lar dos Idosos Santa

Terezinha, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



591

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Obra Unida Lar dos
Idosos Santa Terezinha, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: O Lar dos Idosos Santa Terezinha é uma associação

beneficente, que abriga idosos de ambos os sexos, proporcionando-
lhes assistência material e espiritual, incluindo alimentação, vestuário,
medicamentos e orientação moral e religiosa. De acordo com a
documentação que apresenta, está em pleno e regular funcionamento
há mais de um ano, e seus dirigentes são pessoas de reputação
ilibada.

A entidade cumpre as exigências legais, sendo, portanto,
merecedora do título de utilidade pública. Assim, solicito aos nobres
pares desta Casa 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 N° 2.145/2008
Dispõe sobre recompensa financeira para a realização de prisão

com mandado expedido pelo Poder Judiciário e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá oferecer

recompensa financeira para a realização de prisão com mandado
expedido pelo Poder Judiciário do Estado.

Art. 2° - O valor ofertado como recompensa deverá s er depositado
no Fundo de Incentivo à Segurança Pública - Fisp - a ser criado sob
controle da Secretaria de Defesa Social, vedada qualquer forma de
utilização dos recursos para finalidades diversas dessa sua função
originária.

Art. 3° - Está legitimada para receber o valor ofer tado como
recompensa toda pessoa que, com informações precisas, propicie a
captura.

Art. 4° - Dez por cento de todo o valor levantado p ara pagamento da
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recompensa pela prisão efetuada será destinado ao Fisp.
Art. 5° - Caso o valor da recompensa não tenha sido  utilizado,

decorrido o prazo estipulado, cinco por cento desse valor será
destinado ao Fisp.

Parágrafo único - Esgotado o prazo estipulado sem que tenha
havido renovação e não tendo o valor sido reclamado por quem o
tenha oferecido, decorrido igual período, será ele incorporado na sua
totalidade ao Fundo de Incentivo à Segurança Pública.

Art. 6° - É vedada a divulgação, por qualquer meio e em qualquer
momento, dos dados relativos ao estipulante da recompensa, salvo se
por ele expressamente autorizado.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A impunidade é um dos males que afeta a nossa

sociedade, existindo cada vez mais um clamor dos nossos cidadãos
pela efetividade da punição aplicada pelo Poder Judiciário, posto que,
somente assim, estar-se-á atingindo os objetivos do Estado de
prevenção e repressão da criminalidade.

Não é suficiente para a sociedade saber que um criminoso foi
condenado, mas saber de que ele vai cumprir a pena que lhe foi
imposta, sendo esse o ponto fundamental na repressão à
criminalidade: a certeza da punição.

Todavia, o governo tem se mostrado incapaz de levar a efeito todas
as obrigações que lhe são impostas, sendo a segurança pública um
dos setores mais afetados pela falta de estrutura do Estado. Assim, a
impunidade passou a ser uma realidade constante em nossa
sociedade.

Espera-se com a presente lei contribuir para a mudança desse
cenário, tornando nossa sociedade cada vez mais justa e segura.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.146/2008
Declara de utilidade pública a Associação Estadual dos Pequenos

Agricultores e Agricultoras Familiares de Minas Gerais - Aepaf-MG -,
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com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Estadual

dos  Pequenos Agricultores e Agricultoras de Minas Gerais - Aepaf-
MG -, com sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A Associação Estadual dos Pequenos Agricultores e

Agricultoras Familiares de Minas Gerais, entidade civil sem fins
lucrativos, tem como finalidade defender os interesses econômicos,
sociais e políticos desse segmento.

Assim, organiza a produção e a comercialização de sua produção,
presta assistência técnica e viabiliza recursos para o desenvolvimento
da pequena propriedade. Ademais, estimula o aprimoramento cultural
e a integração das comunidades rurais e promove o intercâmbio de
experiências na área da agricultura.

Pela importância de suas atividades para a comunidade rural,
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 Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.147/2008
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Edna Costa, com sede

no Município de Almenara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil Edna

Costa, com sede no Município de Almenara.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O Centro Infantil Edna Costa, entidade sem fins

lucrativos, tem como finalidade desenvolver ações voltadas à proteção
da saúde da família, da gestante, da criança e do idoso e ao combate
à pobreza. Com esse intuito, proporciona a seus assistidos, oriundos
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de famílias de baixa renda, guarda, alimentação, assistência
preventiva à saúde, atividades psicopedagógicas e de caráter
educativo. Atende a crianças da região, possibilitando condições de
trabalho aos pais, resultando em melhoria dos rendimentos e da
qualidade de vida do núcleo familiar.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a entidade
merecedora do título de utilidade pública e esperamos a anuência dos
nobres Deputados a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.148/2008
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa de

Nova Módica, com sede no Município de Nova Módica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva e

Recreativa de Nova Módica, com sede no Município de Nova Módica.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação Esportiva e Recreativa de Nova Módica,

sociedade civil sem fins lucrativos, desenvolve ações em prol da
difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, buscando
contribuir para o desenvolvimento social do Município e da região.
Assim, como disposto em seu estatuto social, a Associação Esportiva
e Recreativa de Nova Módica presta serviços de relevante interesse
público à população, proporcionando a possibilidade de um convívio
sadio e harmonioso. Ademais, em pleno e regular funcionamento
desde o dia 23/2/91, a referida entidade cumpre todos os requisitos
exigidos por lei, razão pela qual 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.149/2008
Declara de utilidade pública a Fanfarra da Paz de Itabirito - Fanpaz -,

com sede no Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fanfarra  da Paz de

Itabirito - Fanpaz -, com sede no Município de Itabirito.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: A Fanfarra da Paz de Itabirito - Fanpaz -, sociedade

civil sem fins lucrativos, desenvolve ações em prol da cultura no
Município e na região, buscando o desenvolvimento da arte musical
entre os jovens componentes. Assim, como disposto em seu estatuto
social, a Fanpaz realiza apresentações nas festividades cívicas e
esportivas regionais, estimulando companheirismo e patriotismo entre
os seus integrantes, o que configura, por si só, relevante serviço de
interesse público em favor da população e do bom convívio social.
Ademais, em pleno e regular funcionamento desde o dia 3/5/89, a
referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, razão
pela qual 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 Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.150/2008
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
  * -  A tabela referente ao Anexo  (a que se refere o art. 1º da
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Resolução nº , de de de 2007) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 13.3.2008.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2008.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 2.008/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado apelo ao Presidente da Copasa-MG com vistas à
implantação de rede de água e esgoto nas ruas que menciona, no
Município de Esmeraldas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.009/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Itajubá pelo transcurso do 189º aniversário de sua
emancipação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.010/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Cláudio
Pinheiro de Lima pelo transcurso do 42º aniversário de sua fundação.
(- À Comissão de Educação.)

Nº 2.011/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Mineira de Rádio e
Televisão - Amirt - pelo transcurso do 40º aniversário de sua
fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.012/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Villa Nova Atlético Clube
pelo transcurso do seu centenário. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.013/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Maternidade Odete Valadares
pelo transcurso do 53º aniversário de sua inauguração. (- À Comissão
de Saúde.)

Nº 2.014/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Presidente Kubitschek pelo transcurso do 45º aniversário de sua
emancipação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.015/2008, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja



597

formulado voto de congratulações com a Loja Maçônica Estrela
Uberabense pelo transcurso do 90º aniversário de sua fundação. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 2.016/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lagoa Grande pelo transcurso do 16º aniversário de sua
emancipação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.017/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos
Santos Costa por sua posse como 1º Vice-Presidente do TJMG. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.018/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Gen.-Div. José Mário Facioli
por sua assunção ao Comando da Quarta Região Militar. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.019/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Jarbas de Carvalho
Ladeira Filho por sua posse como 3º Vice-Presidente do TJMG.

Nº 2.020/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Reynaldo Ximenes
Carneiro por sua posse como 2º Vice-Presidente do TJMG. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.021/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Edvaldo Soares dos
Santos por sua posse como Presidente da Fundação Percival
Farquar, mantenedora da Universidade Vale do Rio Doce - Univale.

Nº 2.022/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Almyr Vargas de Paula
pelos relevantes serviços prestados como Presidente da Fundação
Percival Farquar mantenedora da Universidade Vale do Rio Doce -
Univale. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.023/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Fazenda pedido de informações sobre
quando e de que forma será implementada a redução de ICMS sobre
a prestação de serviço de transporte de passageiros. (- À Mesa da
Assembléia.)
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Nº 2.024/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe do Detran-MG com vistas à implantação de
bancas examinadoras especializadas para atendimento ao portador
de deficiência que pretende obter a CNH, nas cidades-pólo do Estado.
(- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.025/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Copasa-MG
pelo recebimento do Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.026/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Catas Altas da Noruega pelo transcurso do 45º aniversário de sua
emancipação.

Nº 2.027/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Itatiaiuçu pelo transcurso do 45º aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.028/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe do Detran-MG com vistas a que seja
viabilizado o credenciamento de clínicas especializadas para
atendimento aos moradores dos Municípios de Tocantins, Visconde
do Rio Branco, Rio Pomba e Ubá que pretendem obter a CNH.

Nº 2.029/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja
encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados manifestação
de apoio ao Projeto de Lei nº 5.476/2001, que tramita nessa Casa. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.030/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Delegado de Polícia de Montalvânia e ao Chefe
Regional da Polícia Civil em Montes Claros pedido de informações
sobre o andamento do inquérito instaurado para apurar violência
praticada contra o radialista Francisco de Assis da Mata, no Município
de Montalvânia. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.031/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
aumento do efetivo policial civil e militar no Norte de Minas e à
instalação de uma Companhia da Polícia Militar no Município de
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Manga. (- À Comissão de Administração Pública.)
Nº 2.032/2008, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Meio
Ambiente com vistas à suspensão do Decreto nº 44.309 para sua
reestruturação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.033/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que o Estado forneça aulas de reforço para os alunos do ensino médio
da rede pública.

Nº 2.034/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia
com vistas a que o Estado implante câmpus ou cursos isolados da
Uemg e da Unimontes na Região do Rio Doce.

Nº 2.035/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que o Estado implante cursos técnicos de nível profissionalizante na
Região do Rio Doce. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.036/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à
inclusão dos Municípios de Ubá e Antônio Carlos no programa de
melhoria de hospitais de pequeno porte do Estado, definido por meio
da Ação 4390 do PPAG. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.037/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que, por meio das Superintendências Regionais de Ensino, oriente as
escolas a promover debates e encontros entre os integrantes das
comunidades escolar e local, com especial envolvimento dos pais de
alunos, com vistas a divulgar as atividades desenvolvidas na escola e
aprimorar os mecanismos de participação da comunidade.

Nº 2.038/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas à
realização de campanhas educativas sobre a anemia falciforme na
rede estadual de ensino.

Nº 2.039/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas ao
combate dos transtornos de aprendizagem, por meio da criação de um
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programa específico que seja consolidado no trabalho de equipes
especializadas em psicopedagogia.

Nº 2.040/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com
vistas a que, juntamente com a Secretaria de Educação, proceda a
estudos de viabilidade de incremento das dotações orçamentárias
destinadas ao Programa 234 - Alimentação Escolar .

Nº 2.041/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja seja formulado apelo ao Secretário de Educação com
vistas à elaboração, nos termos da Portaria Interministerial nº
1.010/2006, dos Ministérios da Saúde e da Educação, de
normatização estadual para atualizar e organizar a gestão estadual do
Pnae, incluídas nessa normatização formas de ampliação e melhoria
do PAE-MG.

Nº 2.042/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo aos Secretários de Educação e de Saúde
com vistas à organização de fóruns locais para determinar as
responsabilidades das partes no desenvolvimento do Programa
Nacional de Alimentação Escolar.

Nº 2.043/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com
vistas à permanente ampliação dos recursos orçamentários
destinados aos ensinos fundamental e médio da Escola Estadual
Ordem e Progresso.

Nº 2.044/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à União de Dirigentes Municipais de
Educação de Minas Gerais solicitando que divulgue nos Municípios a
importância de se desenvolverem, nas respectivas redes, iniciativas
semelhantes ao Projeto Abrindo Espaços, que integra o programa
Escola Viva, Comunidade Ativa. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

Nº 2.045/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo aos Secretários de Educação e de
Planejamento com vistas à elaboração de estudos de viabilidade de
concessão de bolsa-transporte equivalente a 50% do valor das tarifas
do transporte público urbano, para os beneficiários do Programa
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Universidade para Todos - Pro-Uni -, do governo federal. (- À
Comissão de Transporte.)

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 “Estado de Minas” pelo transcurso dos 80
anos de sua fundação.

Da Comissão de Direitos Humanos em que pleiteia seja solicitada ao
Secretário de Defesa Social cópia do inquérito policial e do laudo da
perícia técnica referentes às mortes de oito detentos na cadeia pública
de Rio Piracicaba em 1º/1/2008.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte desta reunião à realização do ciclo de debates
“Licenciamento Ambiental e Desenvolvimento Sustentável”.

- A ata desse evento será publicada no “Diário do Legislativo” de
29.3.2008.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os

nossos trabalhos ordinários.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 12, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

Nº 18.251, EM 5/3/2008
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Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Delvito Alves, Antônio Carlos Arantes e Gilberto Abramo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Delvito Alves, declara aberta a reunião e informa não
haver ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. A seguir,
determina à assessoria sejam distribuídas as cédulas de votação aos
membros presentes e convida o Deputado Gilberto Abramo para atuar
como escrutinador. Feita a apuração, são eleitos para Presidente o
Deputado Delvito Alves e para Vice-Presidente o Deputado Antônio
Carlos Arantes, ambos com três votos. O Presidente “ad hoc” dá
posse ao Vice-Presidente, que, a seguir, empossa o Deputado Delvito
Alves no cargo de Presidente da Comissão. Este, agradece a
confiança nele depositada e designa relator da matéria o Deputado
Antônio Carlos Arantes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que
reunião extraordinária para apreciar o parecer do relator será
convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Delvito Alves, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Luiz Tadeu

Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

18.250
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, combinado com o art. 70, II, da Constituição do
Estado, opôs veto parcial à Proposição de Lei nº 18.250, que “dispõe
sobre o incentivo à inovação tecnológica do Estado”.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
153/2008, publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 222,
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combinado com o art. 111, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno,
compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
O veto parcial oposto à Proposição de Lei nº 18.250 incide sobre o

parágrafo único do art. 28 e sobre o parágrafo único do art. 31.
Conforme se explica na mensagem governamental, com base em

parecer exarado pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, no que diz respeito ao parágrafo único do art. 28 vetado, o
qual prevê que o superávit financeiro do Fundo Estadual de Incentivo
à Inovação Tecnológica - Fiit -, apurado ao término de cada exercício
fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada a sua
utilização nos exercícios seguintes, razão assiste ao Chefe do
Executivo ao opor o veto em análise. Com efeito, a Lei Complementar
nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a
extinção de fundos estaduais, por força do art. 15, “caput”, prevê que
tal hipótese se aplica aos fundos que exerçam as funções de
financiamento ou garantia. Ora, a própria Lei nº 17.348, de 17/1/2008,
que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado e que
criou o Fiit, nos termos do art. 22, atribuiu-lhe a função programática,
nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, citada, não
estando o fundo ao alcance do disposto no mencionado art. 15. Em
outras palavras, nos termos da Lei Complementar nº 91, os saldos
apurados no balanço de final de exercício serão convertidos em
disponibilidades do próprio fundo para gastos futuros somente na
hipótese de fundos que exerçam as funções de financiamento ou
garantia, sem retorno ao patrimônio do fundo no tocante às ações de
caráter programático ligadas aos seus objetivos.

Por ser oportuno, vale lembrar que a Lei Complementar nº 91, no
tocante à sistematização dos recursos dos fundos, exige a
observância do princípio da unidade de tesouraria de que trata o art.
56 da Lei Federal nº 4.320, de 17/3/64, para as disponibilidades
temporárias de caixa dos fundos.

Quanto ao veto oposto ao parágrafo único do art. 31, que concede à
Fapemig 5% a título de remuneração por serviços prestados como
agente financeiro do Fiit, descontados do valor a ser liberado para o
beneficiário, argumenta o Governador do Estado que “o referido



604

percentual está bem acima dos praticados nos outros fundos do
Estado”. De fato, cabe salientar que as Leis nºs 15.981, de 16/1/2006,
e 16.679, de 10/1/2007, que dispõem, respectivamente, sobre o
Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes - e sobre o Fundo
Pró-Floresta, estabelecem que a remuneração do agente financeiro
será de 3% ao ano, por força do respectivo art. 8º, § 1º, e do art. 9º,
§1º. Ademais, cumpre observar que os mencionados fundos operam
por meio de uma instituição financeira, subordinada às normas
operacionais baixadas pelo Banco Central, e o mesmo não ocorre
com o Fundo Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit -.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 18.250.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Ruy Muniz, relator - Ademir Lucas - Paulo

Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.739/2007
Comissão de Saúde

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

declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Morada da
Paz, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.739/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade Terapêutica Morada da Paz, com sede no Município de
Belo Horizonte, que tem como finalidade precípua a defesa de
pessoas consideradas dependes de substâncias químicas.

Na consecução de seus propósitos, oferece-lhes apoio moral e
espiritual, presta-lhes atendimento terapêutico, apóia e orienta as
respectivas famílias afetadas, estimula a comunidade a
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responsabilizar-se com o próximo em estado de carência e
dependência, incentiva e desenvolve ações sociais.

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

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

nº 1.739/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.980/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo instituir o Dia do Americano.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.980/2008 pretende instituir o Dia do

Americano, a ser comemorado anualmente em 30 de abril, data da
fundação do América Futebol Clube.

Na Constituição da República, o art. 22 enumera as matérias sobre
as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União, e o art. 30 indica aquelas que, por versarem sobre questões de
interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado,
segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as competências que não
lhe sejam vedadas pelo texto constitucional.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra
relacionada como matéria de competência reservada pela Carta
Magna, infere-se que cabe ao Estado membro legislar sobre o
assunto.

Com respeito à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de
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Contas e do Ministério Público, não faz referência àquela
consubstanciada na proposição sob comento, que, em vista disso, não
apresenta vício quanto à iniciativa do processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.980/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.991/2008
Comissão de Saúde

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

visa declarar de utilidade pública a Associação Caminho da
Sobriedade, com sede no Município de Caeté.

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 1.991/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Caminho da Sobriedade, com sede no Município de
Caeté, entidade sem fins econômicos, de natureza assistencial, que
tem por finalidade o tratamento de pessoas com problemas de
dependência química relacionada a álcool ou outras drogas.

Para atingir seu objetivo, desenvolve trabalhos de prevenção do uso
de substâncias psicoativas, mediante orientação das famílias e
promoção da ressocialização dos internos; promove discussões sobre
profissionalização, higiene, drogas, sexualidade e doenças
sexualmente transmissíveis; incentiva o voluntariado e a assistência
social; realiza ações voltadas ao combate da pobreza e ao
desenvolvimento econômico e social da localidade.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição
merecedora do título de utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.991/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.004/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural e
Educacional Carimbado de Radiodifusão - Acecra -, com sede no
Município de São Tomé das Letras.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.004/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Cultural e Educacional Carimbado de
Radiodifusão, com sede no Município de São Tomé das Letras, que
tem como finalidade precípua produzir programas culturais,
educativos, informativos e outros de interesse da comunidade local.

Dessa maneira, presta serviços de utilidade pública; estimula a
prática do lazer e da cultura, bem como o melhor convívio social;
contribui para o aperfeiçoamento profissional de jornalistas e
radialistas; promove a divulgação dos valores éticos indispensáveis à
organização da sociedade.

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

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

nº 2.004/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Paulo Guedes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.049/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 164/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual situada no Município de Jenipapo
de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e,
a seguir, 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 2.049/2008 tem por escopo seja dada a

denominação de Escola Estadual Padre Willy à escola estadual
situada na Rua Santos Dumont, nº 120, Centro, no Município de
Jenipapo de Minas.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao
Município estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa
de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as
legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

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.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público do Estado. Em seu art. 2º, esta norma determina que a
escolha do homenageado deve recair em nome de pessoa falecida
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que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.
Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto

no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos
titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério
Público, sendo pertinente a apresentação do projeto pelo Chefe do
Poder Executivo estadual, a quem cabe a organização da
administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.049/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely
Tarqüínio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.054/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 167/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a próprio estadual localizado no Município de Juiz
de Fora.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2008 e,
a seguir, 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 2.054/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Comendador Pantaleone Arcuri ao prédio localizado
na confluência da Praça Antônio Carlos com a Avenida Getúlio Vargas
e a Rua Espírito Santo, no Município de Juiz de Fora.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
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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.

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

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

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.054/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.061/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial, Agropecuária e Prestação de Serviços de São Domingos
das Dores, com sede no Município de São Domingos das Dores.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
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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 2.061/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e
Prestação de Serviços de São Domingos das Dores.

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.
27 que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou
bonificações; e no art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere de fins
não econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.061/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.065/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios
do Circuito Villas e Fazendas de Minas - AVFM -, com sede no
Município de Conselheiro Lafaiete.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/2/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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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 2.065/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Municípios do Circuito Villas e Fazendas de
Minas, com sede no Município de 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, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 8º, que, em
caso de sua extinção, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere da região; e, nos arts. 30 e 41, que os membros da
Diretoria Executiva e os Conselheiros não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.065/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.068/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

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

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2008 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.068/2008 tem por finalidade declarar de

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

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.
40, inciso II, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou
benefícios, por qualquer forma ou título; e, no inciso III do mesmo
dispositivo, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades
preponderantes no Estado, preferencialmente no Município de origem
e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.068/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely
Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.978/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.978/2008
“autoriza o Estado de Minas Gerais a pagar compensação e pensão
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indenizatória por danos materiais e morais às famílias das vítimas de
morte dos incêndios ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos
Municípios de Ponte Nova e de Rio Piracicaba”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/2/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame autoriza o Estado de Minas a pagar, a título de

compensação por danos morais, o valor de R$20.000,00 por família,
acrescido de pagamento de pensão indenizatória, para cobertura de
danos materiais aos familiares dependentes dos que perderam a vida
nos incêndios ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos
Municípios de Ponte Nova e de Rio Piracicaba, ocorridos nos dias
23/8/2007 e 1º/1/2008, respectivamente.

A referida pensão corresponde a 2/3 do salário mínimo vigente, não
incidindo sobre ela nenhum desconto, salvo o obrigatório, por força de
lei federal.

A proposição estabelece os critérios de parentesco para a
qualificação como beneficiários da compensação e da pensão
indenizatória.

Ainda consoante a proposição, àquele que se encontre no rol de
beneficiários e que eventualmente já esteja em litígio judicial
pleiteando a devida indenização, é facultado receber a compensação
e a pensão indenizatória nos termos do projeto, firmando transação a
ser homologada no juízo, dando plena e geral quitação de todos os
danos sofridos para nada mais reclamar.

Reportemo-nos aos fatos que deram origem ao projeto em exame.
No dia 23/8/2007, ocorreu um grave incêndio na cadeia pública do
Município de Ponte Nova, do qual resultaram 25 mortos. Presos de
uma cela, após arrombarem a fechadura, teriam se dirigido à cela
próxima e efetuado disparos contra presos rivais lá confinados e, na
seqüência, teriam ateado fogo em um colchão, o que gerou o
incêndio. Ressalte-se que havia um número de presos superior à
capacidade normal da cadeia.
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Já no dia 1º/1/2008, ocorreu um incêndio na cadeia pública do
Município de Rio Piracicaba, do qual resultaram oito mortos. O
incêndio teria ocorrido em razão de um curto-circuito em uma ligação
improvisada pelos presos na parte elétrica da cela. Também nesse
trágico acontecimento, havia um número de detentos superior à
capacidade da cadeia.

Importa dizer que tanto num caso como no outro reponta a
obrigação de o Estado indenizar as famílias das vítimas, uma vez que
essas estavam sob a custódia do Poder público. De fato, vão longe os
tempos em que vigorava o princípio da irresponsabilidade do Estado,
o qual cedeu passo ao princípio da responsabilização patrimonial do
poder público. Esse princípio experimentou ampla expansão ao longo
do tempo, passando da responsabilidade subjetiva, que pressupõe a
culpa do Estado pelo evento lesivo, chegando à situação da
responsabilidade objetiva, que prescinde do elemento culpa, bastando
para caracterizá-la a presença do nexo de causalidade entre o
comportamento do poder público e o evento danoso.

Esse contínuo alargamento do princípio da responsabilidade
patrimonial do Estado no evolver histórico compatibiliza-se com a idéia
de que também o poder público tem personalidade jurídica, vale dizer
tem aptidão para ser sujeito de direitos e deveres. Dito noutros
termos: no quadro de um Estado Democrático de Direito também o
poder público deve pautar-se pela observância de parâmetros
jurídicos.

Frise-se que a questão atinente à responsabilização do Estado
encontra tratamento constitucional no disposto no art.37, § 6º, da Lei
Maior, vazado nos seguintes termos:

“Art. 37 - (...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa”.

Da leitura do dispositivo transcrito, depreende-se que a Constituição
Federal acolheu o princípio da responsabilidade objetiva do Estado,
que, conforme visto, prescinde do elemento culpa, exigindo tão-só o
referido nexo de causalidade entre o proceder estatal e o evento
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lesivo. O elemento culpa, nos termos constitucionais, só adquire
relevo para uma eventual ação de regresso. Ora, se, consoante nosso
ordenamento jurídico-constitucional, o Estado já é obrigado a
indenizar mesmo em casos em que não haja procedido com culpa,
com mais razão haverá de fazê-lo quando, por sua atitude culposa,
vier a contribuir para a ocorrência de um evento danoso. Nos
episódios de incêndio em Rio Piracicaba e em Ponte Nova, bastaria,
para a caracterização de um comportamento culposo do Estado, o
fato de este permitir uma lotação superior à capacidade das celas.
Imagine-se o potencial conflitivo que tende a se exacerbar em um
ambiente onde detentos que já são privados de sua liberdade têm de
conviver em um espaço físico bastante reduzido. Isto sem falar nas
medidas acauteladoras que o Estado deve tomar para evitar fugas
bem como para evitar que alguns presos se exponham a agressões
de outros.

Tudo isso aponta para uma inequívoca caracterização de culpa do
Estado, cujo comportamento, embora não se consubstancie na causa
mesma do dano, apresentou-se como condição para que este
ocorresse. Vale dizer, se o Estado houvesse tomado as devidas
providências acauteladoras, entre as quais, evitar excesso de lotação,
os incêndios não teriam ocorrido.

À vista das considerações expendidas, resulta claro que a medida
legislativa propugnada pelo projeto em exame objetiva conferir
operatividade prática ao princípio da submissão do poder público ao
ordenamento jurídico, princípio esse norteador de qualquer Estado
que se pretenda democrático de direito.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.978/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.041/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 156/2008, o Governador do Estado
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enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Bias Fortes o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.041/2008 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Bias Fortes imóvel com área de
2.000m², situado na Rua Celso Sul Ferreira, antiga Rua Projeta A,
Centro, naquele Município, e registrado sob o nº 29.020, no Livro 2, no
Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Barbacena.

O art. 18 da Constituição mineira estabelece a exigência de
autorização legislativa para alienação de patrimônio do Estado. No
mesmo sentido, o inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, impõe
como requisito para a efetivação da transferência a autorização
parlamentar fundamentada no atendimento a interesse público.

Com relação a esse item, o parágrafo único do art. 1º do projeto
estabelece que o imóvel será utilizado para o funcionamento de
escola municipal. Ademais, o art. 2º da proposição determina que o
bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos,
contados da data da escritura pública de doação, não for utilizado com
a finalidade estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.041/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.042/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 157/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Entre-Rios de Minas o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.042/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município
de Entre-Rios de Minas uma área de 5.480,30m², a ser desmembrada
de um terreno com área total de 10.000m², situado na localidade de
Crasto, nesse Município, e registrado sob o nº 5.499, a fls. 144 do
Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Entre-
Rios de Minas.

A matéria é regida pelo art. 18 da Constituição mineira, que exige
autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio
de bens públicos. 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, prevê, além da referida autorização,
a comprovação de que a transferência atende ao interesse público.

Essa exigência está plenamente atendida no parágrafo único do art.
1º do projeto, que destina o imóvel à instalação e funcionamento de
uma escola municipal, beneficiando a população estudantil local.

O art. 2º da proposição determina, ainda, na defesa do interesse
coletivo, que a área reverterá 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 prevista.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, para
identificar a parte a ser doada em anexo, conforme determina a
técnica legislativa.



619

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.042/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Entre-Rios 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

Entre-Rios de Minas uma área de 5.480,30m² (cinco mil quatrocentos
e oitenta vírgula trinta metros quadrados), conforme descrição contida
no Anexo desta lei, situada na localidade de Crasto, nesse Município,
a ser desmembrada de um terreno com área total de 10.000,00m²
(dez mil metros quadrados), registrado sob o n° 5.4 99, a fls. 144 do
Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Entre-
Rios de Minas.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de uma escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A parte do imóvel a ser doada possui as seguintes confrontações:

pela frente, com a Av. Sócrates Machado, com extensão de 7m (sete
metros), mais 101,64m (cento e um vírgula sessenta e quatro metros)
em linha quebrada com a Escola Estadual Expedicionário Geraldo
Baeta; pelos fundos, com José Nidei de Resende, com extensão de
99,44m (noventa e nove vírgula quarenta e quatro metros); pela
direita, com a Escola Estadual Expedicionário Geraldo Baeta, com
extensão de 56,68m (cinqüenta e seis vírgula sessenta e oito metros),
mais 44,70m (quarenta e quatro vírgula setenta metros) com José
Neire de Resende; e, pela esquerda, com José Nidei de Resende,
com extensão de 110,85m (cento e dez vírgula oitenta e cinco
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metros), incluindo o acesso à escola, até atingir a Av. Sócrates
Machado.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.043/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 158/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Varjão de Minas o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.043/2008 pretende conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Varjão de Minas imóvel constituído de terreno com área de 10.000m²,
situado no lugar denominado Fazenda Andrade, Distrito de São
Domingos, no Município mencionado, e registrado sob o nº 8.755, a
fls. 197 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Tiros. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado, em
1948, por doação de particulares.

A matéria deve observar o art. 18 da Constituição mineira, que exige
autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado. No
âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, no inciso
I do art. 17 impõe como exigência, além da referida autorização, a
existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está atendida, pois, segundo o parágrafo único do
art. 1º do projeto, o imóvel destina-se à instalação de sede social de
associação comunitária, que integra os moradores locais e representa
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seus interesses.
Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição

determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não for utilizado com a finalidade prevista.

Diante dessas considerações, o projeto de lei em análise não
encontra óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.043/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.045/2008

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 Elói
Mendes o imóvel que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Agora, vem a
proposição 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 2.045/2008 de autorizar a transferência ao

Município de Elói Mendes de terreno com 10.000m², situado no lugar
denominado Bairro dos Pintos, naquele Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem estadual, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado ao funcionamento de uma associação de
bairros, o que possibilitará aos moradores da região se organizarem
na defesa de seus interesses, 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
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destinação estabelecida.
Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem

público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.045/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Jayro Lessa - Getúlio Neiva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.046/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe 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
O Projeto de Lei nº 2.046/2008 tem por objetivo conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Aiuruoca,
constituído de terreno com área de 10.750,00m², situado no lugar
denominado Quatro Olhos, nesse Município.
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Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o
imóvel será destinado à construção de um campo de futebol, para o
incentivo do esporte junto às populações carentes.

Da mesma forma, a alienação está revestida de garantia, uma vez
que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel 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 prevista.

A proposição 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. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.046/2008, no 1° turno.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Lafayette de Andrada -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.047/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 162/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.047/2008 autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Monte Alegre de Minas imóvel com área de 875m²,
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situado na Rua Coronel Meireles, esquina com Avenida da Saudade,
nesse Município, e registrado sob o nº 794, à ficha 1 do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Alegre de
Minas.

A transferência de titularidade de bem público é regida pelo 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 da República e
institui normas para licitações e contratos da administração pública, no
inciso I do art. 17, prevê, ainda, a comprovação de que a transferência
atende ao interesse público.

No caso em exame, essa exigência está plenamente atendida, pois
o parágrafo único do art. 1º do projeto estabelece que o imóvel
destina-se ao funcionamento do Posto de Saúde Municipal, com
relevantes benefícios para a comunidade local.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.047/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.551/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.551/2007, de autoria do Deput ado Arlen
Santiago, que declara de utilidade pública o Aeroclube de Montes
Claros, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, com
a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.551/2007

Declara de utilidade pública o Aeroclube de Montes Claros - Escola
de Aviação Flammarion Wanderley, com sede no Município de Montes
Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Aer oclube de Montes

Claros - Escola de Aviação Flammarion Wanderley, com sede no
Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.581/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.581/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação Shaolin
do Norte de Kung Fu Wushu - Mestre Chaw Wah San, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.581/2007
Declara de utilidade pública a Associação Shaolin do Norte de Kung

Fu Wushu - Mestre Chaw Wah San - São Sebastião do Paraíso-MG,
com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Norte de Kung Fu Wushu - Mestre Chaw Wah San -São Sebastião do
Paraíso-MG, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Agostinho Patrús Filho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.733/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.733/2007, de autoria da Deput ada Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Entidade Mantenedora
das Escolas Comunitárias - Emec -, com sede no Município de
Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.733/2007
Declara de utilidade pública a Entidade Mantenedora das Escolas

Comunitárias - Emec -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ent idade Mantenedora

das Escolas Comunitárias - Emec -, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.780/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.780/2007, de autoria do Deput ado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública o Instituto de Defesa à
Educação, ao Acesso e à Liberdade - Ideal -, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.780/2007

Declara de utilidade pública o Instituto de Defesa à Educação, ao
Acesso e à Liberdade - Ideal -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Defesa à

Educação, ao Acesso e à Liberdade - Ideal -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.785/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.785/2007, de autoria do Deput ado Hely
Tarqüínio, que declara de utilidade pública a Associação de Árbitros
Desportivos do Alto Paranaíba - Aadap -, com sede no Município de
Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.785/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Árbitros Desportivos do

Alto Paranaíba - Aadap -, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Árbitros

Desportivos do Alto Paranaíba - Aadap -, com sede no Município de
Patos de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.891/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.891/2007, de autoria do Deputado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de Alvinópolis,
foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.891/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Alvinópolis - Consep de Alvinópolis -, com sede no
Município de Alvinópolis.

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

de Segurança Pública de Alvinópolis - Consep de Alvinópolis -, com
sede no Município de Alvinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Gláucia

Brandão.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2008

ATA
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.151 a 2.156/2008 - Requerimentos
nºs 2.046 a 2.058/2008 - Requerimentos da Deputada Ana Maria
Resende e dos Deputados Tiago Ulisses, Leonardo Moreira (24),
Getúlio Neiva, Rômulo Veneroso e outros e Eros Biondini, Padre João,
Célio Moreira e outros - Proposição Não Recebida: Requerimento do
Deputado Leonardo Moreira - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Segurança Pública, de Administração Pública, de
Saúde, de Educação e de Fiscalização Financeira e dos Deputados
Carlos Pimenta e Elmiro Nascimento - Questão de ordem - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Ângelo, Célio Moreira,
Carlos Pimenta, Irani Barbosa e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados
Leonardo Moreira (24), Tiago Ulisses, Eros Biondini, Padre João,
Célio Moreira e outros e Rômulo Veneroso e outros; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Resolução nºs 1.413 e 1.724/2007; aprovação - Questão
de ordem - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Getúlio Neiva; aprovação - Requerimento do Deputado Adalclever
Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Registro de
presença - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
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Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.151/2008
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infantil Creche e

Pré-Escola Municipal Dona Maria Alzira Bassani Cilli, com sede no
Município de Arceburgo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional
Infantil Creche e Pré-Escola Municipal Dona Maria Alzira Bassani Cilli,
com sede no Município de Arceburgo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade do Centro Educacional Infantil

Creche e Pré-Escola Municipal Dona Maria Alzira Bassani Cilli
consiste em promover gratuitamente a educação e a saúde da criança
e da família (gestantes e crianças até 3 anos); promover ações e
prestar serviços gratuitos de atenção às necessidades desse público;
promover o desenvolvimento integral da criança por meio da busca e
da construção de propostas efetivas de promoção e proteção da vida;
contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas
intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal, visando garantir
a universalidade e a qualidade da atenção à criança e a proteção à
sua família; prestar serviços gratuitos, permanentes e sem
discriminação de clientela, na área específica de atendimento, àqueles
que dele necessitarem.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarado 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 N° 2.152/2008
Dispõe sobre transporte coletivo intermunicipal de passageiros no

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Qualquer cidadão brasileiro ou naturaliza do com domicílio

no Estado de Minas Gerais poderá explorar o transporte coletivo
intermunicipal de passageiro, desde que:

I - os veículos sejam novos ou tenham sete anos de uso, no
máximo, e estejam em perfeito estado de conservação;

II - para cada dois veículos existentes haja um para socorro;
III - os veículos tenham poltrona reclinável, tipo semi-leito;
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IV - o espaço entre uma e outra poltrona seja de 40cm (quarenta
centímetros), no mínimo;

V - a poltrona não seja de napa, material rígido ou alérgico;
VI - os veículos tenham, no máximo, 38 lugares;
VII - os veículos atendam a todas as normas de segurança

estabelecidas pelos órgãos competentes.
Art. 2° - O valor das tarifas é livre, mas não pode rá ser superior aos

índices estabelecidos pela autoridade competente, nem superior à
tarifa cobrada pelos veículos de carreira por idêntico percurso.

Art. 3° - Os veículos terão sanitário completo.
Art. 4º - Nas regiões em que não existem ônibus de uso coletivo e

cujas estradas não são asfaltadas, os veículos poderão ter no máximo
dez anos de uso.

Parágrafo único - Nesse caso, o percurso total não será superior a
200km (duzentos quilômetros).

Art. 5º - Caberá ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-
MG a fiscalização e a execução desta lei.

Art. 6º - Cada concessionário deverá ter sua própria agência em
terminal rodoviário, quando este existir, ou em local adequado aos
passageiros.

Art. 7º - Crianças até cinco anos e os idosos de sessenta e cinco
anos ou mais, bem como os paraplégicos, viajarão gratuitamente
mediante apresentação de documento que comprove essa condição.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei pretende provocar mudanças

objetivando a prestação de um serviço de melhor qualidade em vários
aspectos, quais sejam conforto, regularidade, preço, cortesia,
continuidade e, principalmente, no que diz respeito à possibilidade de
o próprio interessado, o usuário, escolher entre dois ou mais
transportadores, aquele que presta o melhor serviço.

 Podendo optar e tendo à disposição diferentes alternativas, o
interessado, evidentemente, escolherá aquela que atende melhor a
seus interesses quanto a segurança, conforto, tempo, preço, etc.

 O transportador que não prestar o melhor serviço ou não atender
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aos anseios do consumidor será punido de imediato e de forma
contundente, com a preferência transferida ao concorrente.

 O sistema monopolista, hoje vigorante no transporte coletivo
intermunicipal do Estado, atende primordialmente aos interesses
financeiros dos concessionários, que, livres de concorrência, podem
ampliar seus lucros em prejuízo da qualidade.

É notório que o transporte coletivo intermunicipal não é executado
apenas pelos ônibus de carreira, mas por outros veículos alternativos,
que prestem atendimento, sobretudo, em pequenos percursos,
oferecendo à população um serviço muitas vezes mais econômico e
de rápida resolutividade.

Sabe-se que, em sua maioria, as pessoas que exploram tal atividade
agem clandestinamente, em razão da inexistência de instrumentos
legais disciplinadores da matéria. Assim sendo, apresentamos este
projeto de lei buscando a legalização de tal atividade, visando a
atender aos princípios norteadores do livre mercado, à justa
concorrência entre os iguais, bem como a inserir na formalidade
aqueles que se encontram excluídos dos benefícios que só tal
condição pode proporcionar.

Em razão do exposto, e pela certeza de que a livre concorrência é a
forma que melhor atende ao consumidor, estamos propondo pequena
abertura no monopolístico transporte coletivo intermunicipal,
permitindo a mais de uma empresa explorar determinada linha.

Embora distante do que julgamos ideal para esse serviço público,
essa medida é o que entendemos ser possível neste momento, por se
tratar, simplesmente, da aplicação, no Estado, da sistemática adotada
em nível federal.

Finalmente, julgamos perfeitamente legal e constitucional este
projeto de lei, haja vista que os transportes interestadual e
internacional de passageiros, regulados por legislação federal, não
são exclusivistas, havendo, sempre que possível, mais de uma
empresa permissionária em uma mesma linha; o princípio da livre
concorrência é veementemente defendido, tendo o Decreto Federal nº
952, de 7/10/93, estabelecido o seguinte:

“Art. 35 - Incumbe ao Departamento de Transportes Rodoviários:
VIII - assegurar o princípio da opção do usuário mediante o estímulo
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à livre concorrência e à variedade de combinações de preço,
quantidade e qualidade dos serviços prestados”.

O proposto está perfeitamente de acordo com o que dispõe o art. 40,
§ 2º, da Constituição Estadual:

“Art. 40 ...........................
§ 2º - 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 e as condições de exclusividade do serviço, caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão;

II - a política tarifária;
III - a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem

serviço adequado”.
O Poder Legislativo, nos termos do art. 61 da Carta mineira, é

competente para dispor sobre a matéria enfocada.
Isto posto, acreditamos que, aprovado este projeto de lei, terá sido

dado um grande passo para a melhoria do transporte coletivo
intermunicipal no Estado; para tanto, esperamos poder contar com o
apoio de nossos ilustres pares à sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 585/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.153/2008
Estabelece normas para a elaboração sob a forma artesanal de

produtos comestíveis de origem animal e sua comercialização e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A elaboração de produtos comestíveis de origem animal sob

a forma artesanal, bem como a sua comercialização, sujeitar-se-ão às
normas estabelecidas nesta lei.

Art. 2º - A elaboração de produtos comestíveis de origem animal sob
a forma artesanal será permitida exclusivamente aos produtores rurais
que utilizarem matéria-prima de produção própria.

Parágrafo único - Admitir-se-á, na elaboração dos produtos, a
utilização de matéria-prima adquirida de terceiros até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) da quantidade de matéria-prima de produção



635

própria, desde que tenha comprovação de inspeção higiênico-sanitária
efetuada por órgão oficial.

Art. 3º - São considerados passíveis de elaboração sob forma
artesanal, nos termos desta lei:

I - carnes;
II - leite;
III - ovos;
IV - produtos apícolas;
V - peixes, crustáceos e moluscos;
VI - outros produtos comestíveis de origem animal.
Art. 4º - Entende-se por forma artesanal o processo utilizado na

elaboração, em pequena escala, de produtos comestíveis de origem
animal com características tradicionais ou regionais próprias.

§ 1º - Considera-se produção artesanal em pequena escala aquela
que se enquadra nos seguintes limites, por produtor:

1) até 130kg (cento e trinta quilogramas) diários de carnes,
provenientes de pequenos, médios e grandes animais, como matéria-
prima para produtos cárneos;

2) até 300l (trezentos litros) de leite diários, como matéria-prima para
produtos lácteos;

3) até 100kg (cem quilogramas) diários de peixes, moluscos e
crustáceos, como matéria-prima para produtos oriundos de pescado;

4) até cento e cinqüenta dúzias diárias de ovos, como matéria-prima
para produtos oriundos de ovos;

5) até 3.000kg (três mil quilogramas) por ano de mel e produtos da
colméia.

§ 2º - Os animais destinados à elaboração de produtos cárneos
deverão ser abatidos em estabelecimento sob inspeção higiênico-
sanitária oficial.

§ 3º - O leite deverá ser pasteurizado sempre que normas higiênico-
sanitárias e tecnológicas o exigirem.

§ 4º - Os produtos de que trata este artigo poderão ser
comercializados em todo o Estado, cumpridos os requisitos desta lei.

§ 5º - Os produtos de que trata este artigo deverão ser elaborados
em estabelecimentos apropriados para este fim, ficando vedado o
processamento em locais destinados a residência ou a outras
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atividades que prejudiquem o processamento de produtos
comestíveis.

Art. 5º - Compete à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento a fiscalização higiênico-sanitária e tecnológica dos
produtos artesanais comestíveis de que trata esta lei.

Art. 6º - A responsabilidade técnica de médicos-veterinários rege-se
pela Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968.

Art. 7º - Compete à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento a prestação de orientação técnica e a execução de
atividades de treinamento.

Art. 8º - O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, poderá celebrar convênios
com os Municípios que disponham de estrutura técnica e laboratorial,
bem como com outras pessoas jurídicas de direito público
capacitadas, delegando-lhes a fiscalização prevista nesta lei, visando
garantir os aspectos higiênico-sanitários e tecnológicos e o controle de
qualidade dos produtos.

Parágrafo único - O acompanhamento e a fiscalização das
atividades dos convênios previstos no "caput" compete à Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 9º - O produtor rural processador artesanal de produtos de
origem animal deverá registrar-se junto à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 1º - Para os fins deste artigo, o produtor rural deverá apresentar:
1) requerimento dirigido ao Centro de Inspeção de Produtos de

Origem Animal;
2) prova da condição de produtor rural;
3) atestados ou exames, a critério do Centro de Inspeção de

Produtos de Origem Animal.
§ 2º - O registro previsto no item 1 do § 1º deste artigo terá validade

de um ano, devendo a solicitação de renovação ser efetuada até trinta
dias antes de seu vencimento.

Art. 10 - O produtor artesanal de que trata esta lei deverá apresentar
relatório mensal com os dados da produção, em conformidade com as
normas previstas pelo Centro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal, bem como manter livro para registro das informações,



637

recomendações e visitas da fiscalização, efetuadas para controle
higiênico-sanitário e tecnológico da produção.

Parágrafo único - O Centro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal estabelecerá em regulamento, sem ônus para o produtor, as
análises de rotina necessárias para cada produto processado.

Art. 11 - Cada produto artesanal deverá ter registro de sua
composição e método de processamento junto ao Centro de Inspeção
de Produtos de Origem Animal, observadas as normas técnicas
estabelecidas pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Art. 12 - As instalações do estabelecimento processador artesanal
de alimentos de origem animal observarão preceitos simplificados, no
tocante à construção e aos equipamentos, estabelecidos em normas
técnicas da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Art. 13 - O produtor artesanal está obrigado a efetuar o controle
sanitário dos rebanhos dos quais provenha a matéria-prima para sua
produção, observando a orientação dos órgãos de defesa sanitária
animal.

Art. 14 - O transporte e a armazenagem dos produtos artesanais
deverão obedecer às condições estabelecidas em normas técnicas da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 15 - As embalagens e os rótulos dos produtos artesanais
deverão conter:

I - todas as informações previstas pelo Código de Defesa do
Consumidor;

II - a indicação de que se trata de produto artesanal;
III - o seu número de registro no Centro de Inspeção de Produtos de

Origem Animal;
IV - a indicação "Serviço de Inspeção”.
Art. 16 - Os infratores desta lei, de seus regulamentos e das demais

normas dela decorrentes ficam sujeitos às seguintes penalidades, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis:

I - advertência, no caso de primeira infração, com prazo para a
regularização da situação a ser estabelecido em regulamento, desde
que não haja risco iminente de natureza higiênico-sanitária;
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II - multa a ser fixada em regulamento, nos casos não
compreendidos no inciso anterior;

III - apreensão ou condenação das matérias-primas, produtos,
subprodutos e derivados de origem animal adulterados ou que não
apresentem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se
destinem;

IV - suspensão das atividades, nas hipóteses de risco ou de ameaça
de natureza higiênico-sanitária ou de embaraço à ação fiscalizadora;

V - interdição total ou parcial do estabelecimento, na hipótese de
adulteração ou falsificação do produto ou de inexistência de condições
higiênico-sanitárias;

VI - cancelamento do registro quando o motivo da interdição prevista
no inciso anterior não for sanado no prazo de doze meses.

§ 1º - A suspensão de atividades de que trata o inciso IV deste artigo
cessará quando sanado o risco ou a ameaça de natureza higiênico-
sanitária ou no caso de facilitação do exercício da ação fiscalizadora.

§ 2º - A interdição de estabelecimento de que trata o inciso V deste
artigo poderá ser levantada após o atendimento das exigências que
tiverem motivado a sanção.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Foram os antigos Códigos de Posturas Municipais os

precursores da legislação que, na produção de alimentos, procurava
disciplinar os aspectos de higiene, conservação, armazenamento e
comercialização dos produtos destinados ao público consumidor,
função paulatinamente absorvida pelos Estados e pela Federação.

Com a evolução da indústria, particularmente evidenciada no século
passado, a legislação federal concentrou-se de modo incisivo nos
elementos tecnológicos próprios da produção de grande porte,
consubstanciando-se na Lei n° 1.283, de 18/12/50; n o Decreto n°
30.691, de 29/3/52, que a complementa, e na Lei n° 7.889, de
23/11/89, que acrescenta alguns dispositivos, sempre destinados a
aspectos de inspeção sanitária.

Ao concentrar seu poder controlador no setor industrial, a Federação
e os Estados atrelaram, a despeito das sensíveis diferenças, as
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normas de produção e comercialização dos produtos artesanais
àquelas destinadas à indústria de alimentos, dificultando a vida dos
pequenos produtores rurais, que historicamente buscam tratamento
legal específico.

Essas características diferenciadas se evidenciam desde o processo
de elaboração até a comercialização e incluem etapas distintas de
manipulação e armazenamento, que não se coadunam com a
unicidade dos procedimentos de produção e fiscalização. Ademais, a
agricultura familiar encontra sérias dificuldades de inserção no
mercado, o que é uma das causas principais da grande pobreza no
meio rural, que, provocando êxodo, repercute aumentando o
desemprego, a violência e outros problemas nos centros urbanos.

A criação de pequenas fontes de produção no meio rural,
gerenciadas pelos próprios agricultores, ocupando nichos locais
demarcados e produzindo com rigoroso controle de qualidade, se
constitui em alternativa importante para a reversão desse quadro.

A seguir, destacaremos algumas vantagens da implantação de
estabelecimentos de escala limitada: agregação de valor aos
produtos, gerando lucro e melhorando a renda familiar; modernização
do sistema de produção artesanal de alimentos, com maior
produtividade; geração de empregos no meio rural, revertendo a
tendência migratória para os centros urbanos e evitando o
exacerbamento de problemas sociais; oferta de maior diversidade e
qualidade de alimentos aos consumidores; diminuição dos custos de
transporte e do preço final dos alimentos ao consumidor, através do
gerenciamento da produção pelo próprio agricultor; facilitação da
legalização de estabelecimentos que operam sem registro; maior
segurança para o consumidor com a diminuição da comercialização
de alimentos sem inspeção; investimentos descentralizados, com
retorno para os pequenos Municípios; benefícios para a sociedade e o
governo, que passa a recolher impostos sobre atividades
anteriormente não cadastradas.

Com este projeto, acreditamos criar condições favoráveis aos
pequenos agricultores, já que uma das dificuldades que esses
produtores encontram para a implantação de seus empreendimentos
é a complexidade da atual legislação sanitária, que não contempla a
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realidade da produção em pequena escala, sendo prática comum de
muitos estabelecimentos operar sem registro, comercializando
alimentos sem inspeção sanitária, sem garantia de qualidade e,
portanto, sem pagarem os impostos devidos.

Fica, portanto, evidenciada a necessidade de uma legislação
específica e adequada ao funcionamento das unidades artesanais de
processamento de alimentos, para preservar os interesses do produtor
e do consumidor diante do poder fiscalizador do Estado.

- 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 2.154/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac de Canápolis, com sede do Município de
Canápolis.

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

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac de Canápolis, com
sede no Município de Canápolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac de Canápolis é entidade sem fins lucrativos, com
patrimônio e personalidade jurídica próprios, nos termos do Código
Civil brasileiro.

Sua finalidade precípua é auxiliar as autoridades dos Poderes
Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à readaptação dos
sentenciados e presidiários. É parceira da Justiça também na fase de
execução da pena, pois exerce atividades de assistência à educação,
à saúde, à recreação, ao bem-estar, à profissionalização e à
reintegração social dos detentos, além de apoiar seus familiares.

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
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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 2.155/2008
Dá a denominação de Rodovia Deputado Telêmaco Pompei ao

trecho que liga os Municípios de Barão de Monte Alto e Patrocínio do
Muriaé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Deputado Telêmaco Pompei o

trecho que liga os Municípios de Barão de Monte Alto e Patrocínio do
Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: A proposição ora apresentada pretende dar a

denominação de Rodovia Deputado Telêmaco Pompei ao trecho que
liga os Municípios Barão de Monte Alto e Patrocínio do Muriaé, sendo
este último o local de nascimento do homenageado.

Político, comerciante e agropecuarista, o Deputado Telêmaco
Pompei nasceu em 19/1/19. Era filho do comerciante e político
municipal Telêmaco Pompei e de Judite Pereira Pompei. Ingressou na
política como Vereador à Câmara de Muriaé (1946 - 1950). De 1950 a
1954, foi Vice-Prefeito Municipal e, de 1971 a 1973, de novo Vereador
e Presidente da Câmara. Deputado Estadual eleito na 8ª Legislatura
(1975 - 1979), integrou a Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Eleito Deputado Federal para a 9ª Legislatura, fez parte da Comissão
de Segurança Nacional.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que lhe está
sendo prestada é oportuna e meritória.

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

PROJETO DE LEI N° 2.156/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Abreus,

com sede no Município de Alto Rio Doce.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
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Moradores de Abreus, com sede no Município de Alto Rio Doce.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: A Associação dos Moradores de Abreus é entidade

sem fins lucrativos fundada em 24/1/86. Tem por fim prestar serviços
sociocomunitários aos moradores de Abreus e atender os menores de
até 18 anos, ajudando, também, suas respectivas famílias,
objetivando incrementar e estimular o espírito de solidariedade
comunitária.

A Associação ainda mantém um escolinha de futebol, que conta
cerca de 110 crianças, com vários times de futebol de salão e campo,
escola de ginástica e futebol feminino de crianças e adultos, somente
contando com recursos arrecadados dos alunos e doações de amigos.

Sendo meritório o seu trabalho e de relevância social, contamos com
a anuência dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.046/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas a que seja autorizada a construção de um
trevo na rodovia MG-290, no Município de Jacutinga, no trecho
conhecido como "trevo do cemitério". (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.047/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso aos Amigos Seresteiros da
Sagrada Família pela comemoração dos 10 anos de criação do grupo.
(- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.048/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Colégio Loyola pelas
comemorações dos seus 65 anos de fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.049/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a CDL de Governador
Valadares pela posse da sua nova diretoria para o biênio 2008/2009.
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(- À Comissão de Turismo.)
Nº 2.050/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja formulado apelo ao Presidente do TJMG com vistas à agilização
do processo de julgamento dos acusados do crime de homicídio
praticado contra Igor Leonardo Lacerda Xavier, em 1º/3/2002, em
Montes Claros.

Nº 2.051/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo Governador do Estado e ao Secretário de
Defesa Social com vistas a que se dê prioridade à implantação do
programa Semeando Paz e Dignidade, em Montes Claros.

Nº 2.052/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
agilização da entrega de uma viatura e de quatro motos à PMMG de
Montes Claros, para atuar no policiamento da zona zural.

Nº 2.053/2008, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente e ao Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados, bem como ao Secretário de Desenvolvimento Social com
vistas a que realizem esforços para apreciar prioritariamente a matéria
encaminhada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República,
por meio da Mensagem nº 711/2007.

Nº 2.054/2008, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Comercial do
Barro Preto - Ascobap - pela posse da nova diretoria.

Nº 2.055/2008, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
formulada manifestação de apoio ao Presidente da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção em razão do ato que
ocorrerá no próximo dia 12, no Congresso Nacional, em protesto
contra a concorrência desleal pela importação de produtos originários
de países asiáticos.

Nº 2.056/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à 12ª Promotoria de Justiça de Montes Claros
com vistas à apuração da denúncia de tortura apresentada a esta
Comissão por Diego Carneiro Silva, que alega ter sido espancado por
policiais militares em Montes Claros.

Nº 2.057/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Parlamento da República de Kosova
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manifestação de apoio à independência desse país.
Nº 2.058/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja formulado apelo ao Presidente da República com vistas a que
reconheça Kosova como país autônomo.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende e dos Deputados Tiago Ulisses, Leonardo Moreira
(24), Getúlio Neiva, Rômulo Veneroso e outros e Eros Biondini, Padre
João, Célio Moreira e outros.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Gen.-Div. José Mário Faciolio por sua posse
como Comandante da 4ª Região Militar do Estado de Minas Gerais.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Administração Pública, de Saúde, de
Educação e de Fiscalização Financeira e dos Deputados Carlos
Pimenta e Elmiro Nascimento.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, gostaria de manifestar

minha satisfação pela aprovação, na reunião extraordinária de ontem,
à noite, de projeto de lei de minha autoria, em que se passa para o
patrimônio do Município de Poços de Caldas as dependências do
Ceasa daquela região, que pertenciam ao Estado de Minas Gerais.
Em meu nome e no da população de Poços de Caldas, agradeço aos
meus colegas Deputados, que aprovaram este projeto de lei por
unanimidade. Saliento que se trata de um projeto importante para
Poços de Caldas, uma vez que o Ceasa é o maior centro de
abastecimento agrícola do Sul de Minas, atendendo praticamente
todas as cidades do Sul de Minas e cidades limítrofes do Estado de
São Paulo, para comercialização de produtos hortifrutigranjeiros.
Trata-se de um centro de grande dimensão, com dezenas de boxes,
que dão atendimento aos produtores rurais, e 190 pedras para dar
atendimento aos produtores da nossa região. Parabenizo o Prefeito
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Sebastião Navarro, autor da idéia, o Vice-Prefeito, Paulinho Couro
Minas, e sobretudo a população e os produtores de Poços de Caldas.
Obrigado.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, duas razões me trazem a esta tribuna hoje. A primeira é
uma manifestação a respeito de dois Promotores de Justiça e um Juiz
de Direito. A segunda refere-se a comentários a respeito da questão
policial em Minas Gerais.

Na condição de Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, venho manifestar
minha solidariedade e apoio ao Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Ribeirão das Neves, Dr. Wenderson de Souza Lima, e
aos representantes do Ministério Público na Comarca de Belo
Horizonte, Dr. Rodrigo Fonte Boa, da Promotoria de Justiça de
Combate ao Crime Organizado, e Dr. Leonardo Barbabela, da
Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Nossa
sociedade clama pela existência de homens honrados, justos e
corajosos, tais como o Juiz e os Promotores em destaque, dispostos a
manter acesa a chama da esperança, que nos conduzirá a um mundo
mais igualitário, no qual prevaleça a verdade e a justiça.

Já faz algum tempo, que os referidos profissionais têm sofrido
ataques verbais absurdos de maneira leviana e totalmente sem
fundamento. Como é sabido, o Direito Penal tutela a honra na
condição de bem jurídico, com a tipificação dos crimes de calúnia,
difamação e injúria. As acusações são infundadas e visam a depreciar
e desprestigiar os Promotores Rodrigo Fonte Boa e Leonardo
Barbabela, bem como o Juiz Wenderson de Souza Lima, pois, como
atuam combativa e eficazmente nas suas áreas, isso incomoda. Eles
são incansáveis na luta por justiça; não se intimidam nem se calam
nem mesmo diante de ameaças de morte.

Em um momento no qual toda a sociedade brasileira clama por paz
e por prestação jurisdicional eficaz, causa-nos indignação e repulsa
que membros do Ministério Público e do Judiciário, de conduta
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exemplar, sejam achincalhados covardemente e, pior de tudo, sem
que haja absolutamente nada de concreto que justifique tais
manobras, a não ser o puro interesse de desestabilização do Poder e
de instituições que representam com dedicação. Não é possível,
portanto, aceitar que pessoas de bem, lutadoras e incansáveis na
busca de meios que nos levam a uma sociedade mais justa, sejam
aviltados, o que configura total inversão dos valores que tanto
perseguimos.

Com orgulho, constato a existência, nos quadros do Poder Judiciário
e do Ministério Público de nosso Estado, de pessoas idôneas e
admiráveis, como os Drs. Wenderson de Souza Lima, Rodrigo Fonte
Boa e Leonardo Barbabela, homens sérios, combativos e
principalmente sensíveis às questões mais sérias que envolvem os
interesses coletivos. Somos admiradores tanto dos profissionais -
autoridades competentes que são - quanto dos cidadãos. Quero
destacar o brilhante Juiz que é o Dr. Wenderson de Souza Lima em
Ribeirão das Neves. Ele tem sido o grande parceiro das causas
maiores e do objetivo maior da Justiça; tem sido também, de forma
especial, alguém que sempre levanta a voz naquele Município para
que a Constituição e a lei orgânica do Município sejam cumpridas.
Tem um trabalho admirado por toda a Comissão de Direitos Humanos,
que recentemente fez dois contatos com ele no fórum de Ribeirão das
Neves. Aliás, ressalto a sua forma tão solícita e rápida em atender às
questões pertinentes à Comissão de Direitos Humanos.

Já o Dr. Rodrigo Fonte Boa abrilhantou o quadro da perícia do
Estado de Minas Gerais, onde iniciou a sua carreira causando
admiração a todos que com ele conviveram no departamento da
Polícia Civil. Em Ribeirão das Neves, mostrou um trabalho muito
firme, em que se destaca o combate aos loteamentos clandestinos no
Município. A partir dessa ação e da pressão desse Promotor, muitos
moradores de Ribeirão das Neves se beneficiaram com melhorias
necessárias em seus bairros. Hoje Rodrigo tem sido um dos grandes
destaques do Ministério Público na Promotoria de Combate ao Crime
Organizado. Em Minas, temos visto tanto o combate à pistolagem
como apreensões e combate ao tráfico de drogas - como aconteceu
recentemente em Tarumirim - e à sonegação fiscal. O combate a
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esses e a tantos outros crimes tem uma parceria proveitosa com o Dr.
Rodrigo e com outros Promotores que lá atuam, como o Dr. André
Ubaldino, e com as Polícias Civil e Militar.

Hoje, com toda certeza, se temos uma ordem equilibrada no Estado,
maior tranqüilidade em muitos Municípios e até ampliada a
arrecadação do Estado de Minas Gerais, a ação da Promotoria de
Combate ao Crime Organizado, com o Dr. Rodrigo, contribuiu muito
para isso. Gostaria também de destacar o Dr. Leonardo Barbabela,
pessoa ímpar. A Comissão de Direitos Humanos tem sempre
encontrado as portas abertas, na Promotoria do Patrimônio Público,
para a defesa da justiça. Quando algum camelô, associado da Asmare
ou qualquer cidadão é lesado por um ente público ou por algum
representante do ente público, a Comissão tem ido ao Dr. Rodrigo, e
temos recebido, além do apoio e da urbanidade no trato, a posição
firme de defesa do menos favorecido e do princípio maior da justiça.

Concedo um aparte à colega Deputada Gláucia Brandão, que
também é do Município de Ribeirão das Neves e certamente poderá
falar desses dois Promotores e do Juiz, por conhecê-los
profundamente.

A Deputada Gláucia Brandão (em aparte) - Agradeço o aparte, e
parabenizo o Deputado pela profundidade, clareza e objetividade
como V. Exa. fala desses Promotores e do Juiz. Nós que moramos
naquela cidade, que somos testemunhas do trabalho da promoção da
justiça que fizeram, e vêm fazendo, em prol de Minas Gerais e em
Ribeirão das Neves e do caráter e da responsabilidade desses
homens, só temos a agradecer. Como moradora daquele Município e
Deputada majoritária, quero fazer das suas palavras as minhas e dizer
que temos clareza do trabalho prestado e da grandeza, da
competência e do compromisso que esses homens têm com a
verdade e a justiça. Muito obrigada pelo aparte.

O Deputado Durval Ângelo - Agradeço o aparte da nobre colega.
Certamente, sua presença recente neste Legislativo mostra como
Ribeirão das Neves ganha com essa representação, com sua
presença aqui.

Sobre os Drs. Wenderson, Rodrigo Fonte Boa e Leonardo
Barbabela, só me resta dizer que são profissionais incansáveis na
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defesa dos direitos e garantias fundamentais, inabaláveis na busca do
cumprimento das leis vigentes, e merecem toda a reverência.

Valho-me de um pensamento do inesquecível mestre Rui Barbosa,
que bem traduz momentos tão singulares como o de hoje: "Nas almas
mais afeitas a entesourar o desprezo da injustiça, há crises de
indignação que varrem violentamente as maiores reservas de
indiferença".

O segundo assunto, Sr. Presidente - pedindo a sua paciência pelo
tempo, já prevendo que irei ultrapassá-lo -, é referente à questão
policial que citei. Senhores, no dia de ontem, 11/3/2008, às 3h30min,
uma senhora de nome Maria da Glória Rodrigues de Sousa vai, de
Governador Valadares para Águas Formosas, visitar seus parentes
que lá moram. Acompanhada de sua mãe, ao chegar à rodoviária, foi
vítima de um assalto. Por incrível que pareça, ao se indignar e gritar
por socorro, a Polícia Militar veio defendê-la e, em vez de prender o
bandido, começou a agredi-la, às 3h30min.

A agressão foi tão violenta que ela ficou desmaiada no chão da
rodoviária e os policiais militares, atemorizados, fugiram do local. Um
senhor, cujo nome é Edivaldo, pegou essa senhora no colo e a levou
até o Hospital São Vicente de Paulo. Na mesma hora em que lá
chegou, já agonizando em razão das pancadas que tomou, o hospital
negou-se a atendê-la. Ela acabou morrendo, dentro do hospital, nos
braços do Sr. Edivaldo. O hospital disse que não tinha mais nada a
fazer, pois ela já havia morrido. A mãe, com um vizinho, enrolou essa
senhora de 38 anos, que tinha três filhos - Mateus, de 11 anos; Tiago,
de 13; e Rafael, de 17 -, num lençol e a levou no colo para a sua
pobre casa na periferia de Águas Formosas. Percebendo a crise, o
hospital enviou uma ambulância para buscar o corpo, a fim de
constatar a morte. Hoje, às 8h30min, essa senhora foi enterrada numa
cova rasa, em Águas Formosas, e está sendo aguardado, amanhã de
manhã, a chegada da perícia para fazer o exame de corpo de delito.

A violência tem crescido. Nesta semana, o Deputado Rêmolo Aloise
trouxe à Comissão uma denúncia de tortura, de um bárbaro
assassinato ocorrido em Alpinópolis. Realizaremos uma audiência
pública para tratar do assunto. O Deputado Célio Moreira trouxe uma
denúncia referente a uma bárbara tortura ocorrida em Corinto,
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praticada por um policial militar, cujo nome é Chacal. Realizaremos
uma audiência aqui.

Então, senhoras e senhores, os casos de violência têm crescido.
Não deram nem socorro à vítima agredida por pontapés e cacetadas.
Pedimos providências ao Dr. Gustavo Botelho Neto. Além disso,
solicitamos a presença lá, amanhã, de dois peritos médicos, e não de
um, para fazer a perícia. Não queremos que um perito simplesmente
assine o resultado do seu companheiro, mas sim uma perícia séria.
Como nos garantiu o Sr. Gustavo Botelho Neto, Superintendente-
Geral da Polícia Civil, que, aliás, vem realizando um ótimo trabalho à
frente da Superintendência, tenho certeza de que isso acontecerá.
Comunicamos o fato também à Dra. Paola Domingos Botelho,
Promotora de Justiça. Esperamos que a Polícia Civil atue.

Sr. Presidente, gostaria de, rapidamente, fazer dois relatos curtos.
Hoje também se encerrou o inquérito referente a uma denúncia de
crime de pistolagem em Tarumirim, comprovando a atuação de uma
quadrilha naquela região. Queremos elogiar o Dr. Hugo, jovem
Delegado, e toda a sua equipe pelo brilhante trabalho. Faremos um
comunicado ao Chefe da Polícia Civil, registrando um elogio ao
trabalho de toda a equipe. É evidente que algumas coisas
complementares precisam ser feitas em Tarumirim. Vamos descobrir
que há um advogado da cidade envolvido com pistolagem. O Dr.
Raimundo Cândido, da OAB, precisa saber disso. As gravações estão
indicando, Deputado Ademir Lucas, que esse advogado intermediava
e pagava aos pistoleiros. Provaremos isso. Temos o nome do
advogado. Vamos trazê-lo, a fim de o denunciar aqui. Há
comprovação. No momento do depoimento, ele negou, negou, e
depois teve de assumir. Chegou ao ponto de dizer num depoimento
assinado que estava fazendo um serviço de empreitada. Além disso,
quis explicar ao Delegado que empreitada era serviço de pedreiro, e
não de pistolagem. Ele se equivocou. Veja o senhor que empreitada
estava fazendo! O pistoleiro morto não era pedreiro - aliás, nem ele,
advogado, tem conhecimento, na cidade de Tarumirim, que é
pedreiro.

Há um último caso. Hoje também quero registrar um elogio ao
Delegado Ramon Sandoli, que faz um excelente trabalho. No ano
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passado, denunciamos o caso das motos importadas roubadas e dos
carros roubados em São Joaquim de Bicas, Igarapé. Hoje isso
terminou tristemente. Agora darei ciência disso à imprensa, chegou ao
que imaginávamos. O Dr. Geraldo Toledo, Delegado de Trânsito de
Betim, está envolvido e foi indiciado. Tenho documentos de que uma
moto roubada foi passada para o seu nome, e que, na cara-de-pau,
ele usou o endereço da Delegacia Regional de Betim como seu
endereço pessoal. Há também envolvimento de empresários e de
outros policiais. Então, daremos ciência desse inquérito.

Sr. Presidente, vamos também fazer um elogio ao Dr. Ramon e a
toda a sua equipe. O Dr. Ramon é uma pessoa séria, não agiu por
perseguição a ninguém. Estão dizendo que seria ciúme ou
perseguição a ação da Polícia Civil para apurar isso. Tenho
documento que prova que a moto importada roubada, no valor de
R$70.000,00, está no nome do Delegado. Tenho esse documento em
minhas mãos e foi o que passei à Polícia Civil. Aliás, tenho o histórico
de toda a evolução de propriedade do bem. Não vamos dizer que o
Dr. Ramon perseguiu alguém, apenas agiu no estrito cumprimento do
dever. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Concedo aparte ao Deputado Vanderlei
Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Célio
Moreira, obrigado pela compreensão e sensibilidade. Considerando o
seu espírito cristão, não poderia ser diferente.

Gostaria de comunicar aqui o que já é sabido, se não por todos, por
grande parte da população de Belo Horizonte, especialmente a
população mineira, o falecimento ontem da D. Edite Rodrigues,
esposa do nosso amigo - ele foi também um companheiro enquanto
eu estava cumprindo o meu mandato de Vereador na Câmara -,
Vereador Alberto Rodrigues, o Vibrante, competente narrador dos
jogos do Cruzeiro. O corpo da sua esposa está sendo velado no
Cemitério Parque da Colina, e o enterro será às 16 horas.

Manifesto aqui os sentimentos da minha família e, se posso falar
pelos colegas, os sentimentos desta Casa, emprestando também a
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nossa solidariedade ao nosso amigo e ao seu filho Vibrantinho, nesse
momento de dor de suas vidas. Obrigado, Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia, pessoas que
comparecem a este Plenário, funcionários desta Casa, senhoras e
senhores. Recentemente, o nosso Presidente Lula anunciou, com
indisfarçável orgulho, que o País não deve mais, que pagou a sua
dívida e que está na hora de começar a se endividar de novo. Sem
dúvida, uma ótima noticia que nos encheria de orgulho, não fosse por
um pequeno detalhe: há uma dívida que o governo tem a pagar e não
parece disposto a fazê-lo - a dívida com os aposentados.

Eles representam cerca de 9 milhões de brasileiros e, a cada
aumento do salário mínimo, vêem-se mais empobrecidos, perdendo o
seu poder de compra, em decorrência da aplicação de índices
diferenciados para o salário mínimo e as aposentadorias. Pelos
cálculos já feitos por economistas, se prevalecerem os mesmos
critérios atuais de reajustes, até 2030 os rendimentos de todos os
aposentados do Brasil estarão reduzidos ao salário mínimo. Esse
achatamento atingirá em torno de 8.100.000 segurados que ganham
acima do salário mínimo.

Como sabem, o salário mínimo a ser pago em abril deste ano será
de R$415,00, com um reajuste acima de 9%, enquanto as
aposentadorias acima de um salário serão reajustadas entre 5,2% e
5,3%, conforme estimativas das entidades representativas da classe.
Se o Planalto continuar ditando essa política para as aposentadorias,
veremos reeditado o que aconteceu no País nos anos 70, quando os
que se aposentaram no início da década ganhando o equivalente a
dez salários mínimos chegaram a 1988 com apenas dois salários e
meio. Para alterar essa situação, a Constituição de 1988 determinou
que qualquer reajuste deveria ser feito de forma a manter o número de
salários mínimos no momento da concessão da aposentadoria. A
regra está prevista no art. 58 das Disposições Constitucionais
Transitórias, mas caiu por terra ao ser regulamentada pela Lei nº
8.213, de 1991.

Gráficos comparativos entre os salários mínimos de cada época e
índices oficiais de reajuste das aposentadorias praticadas desde 1991
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apontam a tendência de baixa. Calculam os economistas que em 20
anos as perdas atingirão mais de cinco salários mínimos. Quem
recebe hoje cinco salários invariavelmente estará recebendo apenas o
correspondente a um. Há pessoas do próprio governo sensibilizadas
com a situação dos nossos aposentados, mas estão sendo impedidas,
por forças internas, de reparar a injustiça praticada contra milhões de
senhores e senhoras deste país. Desde 2003 tramita no Senado o
Projeto de Lei nº 58, de autoria do Senador Paulo Paim, que busca
resgatar o poder aquisitivo dos benefícios dos nossos pobres
aposentados. O projeto está engavetado na Comissão de Assuntos
Econômicos, porque o Senador Romero Jucá não se dispõe a dar seu
parecer sobre a matéria e, por coincidência, o Presidente dessa
Comissão é o Senador petista Aloízio Mercadante. O projeto, que
pode representar uma melhora para a vida dos aposentados deste
país, está sofrendo clara obstrução da base governista.

Em todos os seus atos, este governo manifesta sua tendência ao
assistencialismo, ao populismo e pouca vocação para a prática da
justiça, pois injustiça maior não há do que a que se pratica contra
nossos aposentados, que já somam perdas irreparáveis a seus
minguados ganhos. Dirão alguns que não foi o governo Lula quem
editou essa política de reajuste salarial dos aposentados e que a culpa
deve ser atribuída aos governos anteriores. Já não faz sentido, no
entanto, o surrado discurso de comparação entre governos. O que
importa é que hoje o País tem uma economia sólida, a dívida externa
já é menor que a soma de nossas riquezas e a arrecadação de
tributos vem crescendo ano a ano e batendo sucessivos recordes.

Nesse contexto tão favorável da economia brasileira, já não faz
sentido continuar mantendo a política de aplicação de índices
diferenciados para os aposentados, de maioria composta por idosos.
É importante destacar que o trabalhador já leva a primeira pernada no
ato da aposentadoria, com o tal redutor previdenciário, que reduz seus
ganhos em 40%. Depois de aposentado, continua vitimado pela ação
predatória da política do governo. O que tem sido feito com os
brasileiros que dedicaram sua vida ao trabalho e ao crescimento deste
país é uma crueldade, é indigno para com eles. Não é justo que a
cada ano essas pessoas tenham que refazer seus cálculos para saber
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se poderão continuar pagando o plano de saúde, ou a faculdade de
seu filho, conta de água, luz e telefone, ou mesmo pôr comida na
mesa.

Não bastassem os transtornos inerentes à terceira idade, como a
perda de saúde, que implica mais gastos, vem ainda a política do
governo tornar esse tempo mais sofrido.

É comum encontrarmos pessoas aposentadas voltando ao mercado
de trabalho. E algumas, como os funcionários de recrutamento amplo
desta Casa, voltam a contribuir com o INSS, embora essa contribuição
jamais lhes retorne, de forma alguma. Muitos voltam ao mercado de
trabalho por prazer, mas a maioria levada pela necessidade de
complementação de seus ganhos.

A política para quem ganha mais de um salário mínimo é perversa.
Um achatamento tão selvagem e desumano que, se não for
implementada uma mudança, como já disse, todos os brasileiros
estarão recebendo um salário mínimo em breve tempo.

Essa brutal perda de receita impede, por exemplo, que um casal de
aposentados possa contratar uma auxiliar para os serviços
domésticos. Já que o salário da doméstica terá sempre reajuste
superior, em pouco tempo será impossível ao casal pagar por esses
serviços.

Contra os aposentados ainda há a armadilha montada pelo governo
de oferecer crédito fácil, criando em torno dos parcos salários desses
uma quase histeria dos bancos e financeiras.

Dados levantados ano passado para uma audiência pública
requerida por mim na Comissão de Defesa do Consumidor indicaram
que 80% dos salários dos aposentados e pensionistas estavam
comprometidos com o sistema bancário. Hoje, como já era previsto,
há o temor do setor financeiro de uma quebradeira do sistema em
razão dos calotes.

Existem aposentados e pensionistas que hoje estão recebendo 25%
dos seus salários, porque todo o resto está comprometido com
empréstimos bancários. Nessa idade, há exigência maior de
alimentação melhor e maior compra de medicamentos. Os Municípios
que não têm uma indústria e um comércio pujante, que vivem pela
aposentadoria, estão quebrados porque o dinheiro fica nas instituições
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financeiras.
Não digo isso com a autoridade de um economista, que não sou,

mas vejo hoje um Brasil de endividados, por conta da facilitação de
um crédito que vem corroendo as finanças dos aposentados e da
maioria agregada ao sistema bancário por força das contas-salário.

A impressão que se tem é que os aposentados representam para a
política do governo um entulho, um embaraço. De colaboradores do
processo produtivo, passam a inoportunos para o sistema quando
deixam de colaborar com os cofres do INSS e passam a cobrar os
dividendos em suas suadas aposentadorias.

Essa política desumana com os aposentados acontece, Sras. e Srs.
Deputados, porque, infelizmente, somos um povo condescendente
com o erro, com a injustiça, sem a necessária audácia para mudar os
rumos deste país.

Aqueles que hoje estão em fase produtiva não têm olhos para a
situação que os espera no futuro: a perda da qualidade de vida. E
essa perda leva muitos brasileiros hoje ao sacrifício extremo de
proteger seu emprego e fugir da aposentadoria porque sabem que o
empobrecimento gradativo os espera. E não tinha de ser assim.

É preciso ter consciência da importância das aposentadorias na vida
de nossos irmãos. É necessário ter a consciência de que as pessoas
têm de trabalhar para viver, e não viver para trabalhar.

Concluindo, Sr. Presidente, muitos dos trabalhadores que, mesmo
aposentados, retornam ao mercado de trabalho ainda têm contra eles
outra armadilha: a soma dos proventos com o salário, que os joga na
faixa de dedução do Imposto de Renda, engolindo grande parte de
seus ganhos.

É louvável, Sr. Presidente, senhoras e senhores, que o governo se
preocupe em estancar a fome com seu programa Fome Zero, que
pretenda facilitar a acessibilidade dos estudantes às faculdades com
melhoras nas condições das bolsas, mas é preciso que ele tenha
olhos para os aposentados, uma classe esquecida, sufocada por uma
política destoante de suas reais necessidades, que humilha a quem
deu sua contribuição ao País. Há quem garanta que a Previdência é
superavitária.

E o que proponho aqui nesta Casa, Sras. e Srs. Deputados, é que
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formemos uma corrente em âmbito nacional, reunindo parlamentares
de todo o País, na luta pela reposição das perdas dos aposentados e
da isonomia dos reajustes do salário mínimo e aposentadoria, pelo
menos até o patamar de cinco salários mínimos.

As aposentadorias superiores a dois salários já somam perdas de
70%, e sabemos que há recursos para que todos, perante a lei,
tenham o mesmo reajuste e não um índice diferenciado. O governo
está levando nossos aposentados à miséria.

Esperava-se que para este ano o Orçamento Geral da União
contivesse recursos para repor as perdas já sofridas pelos
aposentados, mas tal não aconteceu. Precisamos agora, políticos,
sociedade civil, lutar pela aprovação do Projeto de Lei Federal nº 58 e
exigir do governo a reparação do cálculo aplicado no benefício dos
aposentados já para este ano. Não é justo que seja sobre eles,
exatamente sobre eles, que o governo continue buscando o equilíbrio
das finanças deste país.

Então, Sr. Presidente, deixo aqui essa proposta de nos unirmos para
lutar, tanto em âmbito estadual quanto no federal, para que esse
Projeto de Lei Federal nº 58, de autoria do Senador Paulo Paim, seja
votado e seja garantida aos nossos aposentados uma aposentadoria
digna. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. e Srs. Deputados, imprensa, povo mineiro, gostaria de
tocar em dois assuntos importantes nesta tarde, rapidamente, pois
estou querendo ouvir o meu amigo Irani Barbosa. O primeiro diz
respeito à segurança pública no Município de Montes Claros.

Na semana que passou, a Comissão de Segurança Pública desta
Casa, sob o comando do Deputado Sargento Rodrigues, com a
presença dos Deputados Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite e deste
parlamentar, esteve em Montes Claros para participar de um debate,
que considero um dos mais importantes e prestigiados realizados
nesse Município, sobre o tema da segurança pública.

O debate foi motivado pelo incômodo terceiro lugar que Montes
Claros ocupa como cidade mais violenta do Estado de Minas Gerais,
em razão do número crescente de homicídios e de mortes violentas, e
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também a pedido do Prefeito Municipal, do Secretário Municipal de
Defesa Social, companheiro Gildásio, dos Vereadores e da sociedade
de Montes Claros. Realizamos tal debate, que contou com a presença
maciça da população, além de representantes de todos os órgãos
responsáveis pela segurança do povo do Município. Estavam
presentes o Secretário Adjunto de Defesa Social; o Delegado
Regional de Montes Claros e grande parte dos demais Delegados; a
Polícia Militar, representada pelo Ten.-Cel. Franklin, responsável pelo
batalhão da cidade; o Comandante da 3ª Regional da Polícia Militar,
Cel. Hely; Juízes; Promotores; Vereadores; o Conselho de Segurança
Pública Maçônico; estudantes; imprensa; o Corpo de Bombeiros.

Travamos, na oportunidade, discussão de altíssimo nível,
extremamente importante e profícua, quando nos deparamos com um
paradoxo. O governo Aécio Neves tem investido na segurança de
Montes Claros como nunca nenhum governo investiu. Dados
comprovam que o Governador construiu uma cadeia pública no
Município com recursos da ordem de quase R$17.000.000,00; que
levou para lá um helicóptero e montou todo um aparato para a
segurança aérea do Município; que liberou veículos novos,
armamentos e mais policiais militares; que autorizou a formação de
novas turmas de policiais militares; que contratou Agentes
Penitenciários, tirando das cadeias os Detetives, os profissionais da
Polícia Civil, que foram colocados na ativa. Enfim, o governo Aécio
está presente na segurança pública de Montes Claros.

Ficou a certeza de que, mesmo com o aumento dos investimentos,
os índices de violência estão crescendo, e queremos saber o porquê
disso. Não se trata de falta de recursos porque os índices não
acompanham os investimentos realizados em Montes Claros. Os
crimes estão-se sucedendo. As pessoas estão em barezinhos ou em
qualquer lugar público quando, de repente, alguém que desce de uma
moto fuzila um outro. Até fevereiro, ocorreram 19 mortes violentas. De
1985 para cá, os crimes estão aumentando. No ano passado, houve
quase 100 crimes violentos.

Assim, permanece a pergunta: por que a violência está crescendo
em Montes Claros? Os dados da Comissão estão sendo analisados, e
marcaremos uma nova audiência com o Secretário de Segurança, Sr.
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Maurício Campos. Todavia, três fatos que saltam à vista nos
preocupam e motivaram nosso trabalho. O primeiro deles é a
constatação de que falta um trabalho social mais agressivo, ou seja, é
preciso procurar trabalhar principalmente com os jovens em situação
de risco, que estão nos locais mais violentos, buscando chamar a
atenção deles de uma forma ou de outra, seja na educação, seja em
projetos sociais, seja em projetos esportivos.

Conforme nos mostra experiência da Prefeitura, o bairro mais
violento conseguiu, por meio de trabalho social, reduzir o número de
crimes violentos. Portanto, precisamos investir na juventude, fazer
com que os jovens se libertem das garras dos criminosos. Como disse
certa senhora, é importante que a sociedade passe a mão nesse
jovem antes que o crime, principalmente o organizado, pegue-o e o
recrute. Sabemos que o crime organizado, o narcotráfico em Montes
Claros é terrível. A Polícia Federal estava presente e nos confirmou
que Montes Claros, o Norte de Minas, é uma das principais rotas do
crime organizado, principalmente do narcotráfico. Logo, é preciso lutar
por projetos sociais que envolvam a juventude. Não podemos deixar
esse jovem enveredar pelo caminho do crime; temos de apresentar-
lhe um caminho de volta, uma estrutura que lhe dê sustentação.
Vamos trabalhar com esse objetivo, e a Prefeitura já apresentou
alguns projetos, a exemplo do Semeando a Paz e a Dignidade, que
também será empreendido em Montes Claros. Eis aí a grande
oportunidade de retirarmos a juventude de Montes Claros das garras
dos criminosos e colocá-la nos braços da sociedade, com projetos
organizados e bem-estruturados.

O segundo aspecto importante que diagnosticamos é o aumento do
efetivo do policiamento militar. A presença do policial militar, por si só,
inibe a criminalidade. Assim sendo, é importante a presença do
policial militar às portas das escolas. Ademais, é fundamental que ele
esteja nas ruas, patrulhando, e junto ao comércio local.

Abro um parêntese para falar de um projeto fundamental que vai
diminuir o crime, principalmente no Centro de Montes Claros. Refiro-
me ao Projeto Olho Vivo, cujo objetivo é promover um monitoramento
no Centro da referida cidade. Para tanto, 30 câmeras já estão sendo
instaladas, numa parceria entre Polícia Militar e Prefeitura de Montes
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Claros. Além do policiamento exercido pelos policiais militares,
teremos também o policiamento eletrônico, que já está sendo
instalado.

O terceiro aspecto refere-se à estruturação do Poder Judiciário em
Montes Claros. Quanto a essa questão, cabe ao Poder Legislativo ter
uma atuação mais rigorosa, incisiva, forte. A cidade possui quase 400
mil habitantes, e precisamos criar algumas Varas de Execução Penal
e de Família. Hoje, em virtude da deficiência quantitativa, e não
qualitativa, do Poder Judiciário na referida cidade, a impunidade é um
fator que muitas vezes estimula a prática do crime. Costuma-se ouvir:
“Fulano matou, roubou, mas está no meio da rua”. A Polícia Civil ou a
Militar executa seu trabalho, e a pessoa é presa. A questão vai ao
Poder Judiciário, vence-se o período que o indivíduo tem para ser
denunciado, julgado e, assim, ele vai para as ruas novamente.

Portanto, o fortalecimento do Poder Judiciário de Montes Claros é
fundamental. Já apresentamos emendas ao projeto do Tribunal de
Justiça. Nós, principalmente os Deputados da bancada do Norte de
Minas, vamos fechar algumas questões. Procuraremos fazer um
trabalho conjunto fortalecendo as reivindicações da OAB de Montes
Claros, dos Juízes, dos advogados e dos Promotores, a fim de
fortalecermos o referido Poder. Esse projeto está em tramitação nesta
Casa. Se não me engano, hoje ou amanhã terminará o prazo para
apresentação de emendas. Vamos apresentar as reivindicações e
lutar para que saiam vitoriosas nesta Casa, numa negociação com o
Poder Judiciário.

Essas seriam as nossas considerações a respeito da segurança de
Montes Claros. A população não agüenta mais. Os nossos
Comandantes das Polícias Militar e Civil já estão unidos, fazem de
tudo para serem uma polícia mais efetiva. Mas há as deficiências, e
procuraremos, de certa maneira, ajudá-los.

Dentro de poucos dias ou meses, esperamos sair da posição
incômoda de terceiro lugar de cidade mais violenta. Esperamos que
nossa Montes Claros, que sempre foi pacata, volte a ter essa marca
que foi de todo montes-clarense. Montes Claros hoje tem 50 mil
universitários, com cinco universidades. Temos uma expectativa muito
grande com o retorno da Sudene.
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Não aceitamos nem podemos admitir que Montes Claros continue a
ostentar o 3º lugar entre as cidades com maior criminalidade. Esse
lugar nos incomoda e não faz jus ao povo montes-clarense, que é
ordeiro e pacato.

Sr. Presidente, quero também comentar acerca do seminário que
ocorreu na Casa sobre licenciamento ambiental. Foi um dos
seminários mais importantes que a Casa realizou. Jogamos por terra
alguns conceitos. Infelizmente, provamos que uma parte dos
ambientalistas do Estado de Minas Gerais está na contramão da
história.

Minas hoje, por esse rigor que está existindo, por essa insanidade
muitas vezes de pessoas que querem promover aqui uma ação
ambiental ilusória e irreal, está afastando a iniciativa privada, está
dificultando os projetos produtivos aqui no Estado. De maneira
especial, o Norte de Minas está sofrendo por isso.

A partir desse seminário, juntamente com a sociedade rural e o
Sindicato Rural do Estado de Minas Gerais, apresentaremos opções
para que a nossa região, que detém hoje quase 60% das reservas
legais de Minas Gerais, possa mudar essa situação em favor do
trabalhador rural.

Esse projeto está tramitando na Casa. A princípio, estávamos contra
a aquisição de terras no Norte de Minas para fazer compensação em
outras regiões. Mas agora já temos pensamento contrário.
Facilitaremos para que outras regiões onde há empresas
ambientalmente reconhecidas invistam na região. Mas que reverta o
recurso às mãos do produtor.

Quando o produtor preserva as suas terras, não recebe nada por
isso. Então, em vez de degradar o Norte de Minas, ele utilizará as
suas reservas e poderá repassá-las, de acordo com outras regiões,
com outras empresas, a exemplo do que se faz hoje com o Protocolo
de Kioto. Países poluem na Europa, mas estão pagando pela
preservação, pelos projetos ambientais do país.

Se as regiões de Minas querem degradar, o problema é delas. Mas
terão de pagar pelas reservas do Norte de Minas, não da forma
gratuita como está acontecendo, mas mais do que gratuita, porque
estamos sendo penalizados por preservarmos o meio ambiente do



660

Estado. Isso mudará através de um projeto que foi amplamente
discutido e inteligentemente apresentado pela sociedade rural de
Montes Claros, pelo sindicato rural.

Espero poder mostrar um projeto inteligentíssimo, que marque
época e seja destaque em todo o País. Preservaremos as nossas
terras, mas os produtores rurais receberão - e bem - pela preservação
que há hoje no Norte de Minas. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, eu pretendia fazer uma
complementação do meu pronunciamento em relação aos defendidos
desta tribuna, os Promotores bandidos Leonardo Barbabela e Rodrigo
Fonte Boa e o Juiz bandido Wenderson de Souza Lima. Trouxe
comigo - curiosamente eu havia pedido certidões à Secretaria-Geral
da Mesa - o processo do irmão do Juiz de Ribeirão das Neves
Walterson de Souza Lima, um cidadão que foi preso pela Polícia
Militar após comprovada a quantidade de maconha que trazia consigo
e mantinha em casa: um estoque de mais de 700g. Curiosamente, ele
teve sua pena reduzida, como se fosse um simples usuário, como se
tivesse com um cigarrinho de maconha, porque era irmão do Juiz e
com ele havia os Promotores Rodrigo Fonte Boa e Leonardo
Barbabela.

Todo o processo que fizemos na CPI do Sistema Prisional, instalada
a meu pedido - solicitei a cópia do encaminhamento feito à época pelo
Deputado Antônio Júlio, que a presidiu -, foi encaminhado ao
Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério
Público Estadual e ao Corregedor-Geral de Polícia. Agora, estamos
cobrando providências relativas ao processo a esta augusta
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Não entendo muito de rabo preso, mas vamos supor que - isso é
apenas suposição - eu, Irani Barbosa, tivesse feito minha campanha
custeada com dinheiro de um Deputado Federal, e que esse dinheiro
fosse ilícito, surrupiado, oriundo de maracutaia. Esse não é o meu
caso, mas, se fosse o caso de algum Deputado - e isso é suposição,
não estou dizendo que alguém fez campanha com dinheiro roubado -,
e houvesse a influência desses Srs. Leonardo Barbabela e Rodrigo
Fonte Boa, que, segundo comprovações, ajudaram na redução de
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pena... Se qualquer um dos presentes ou daqueles que nos assistem
pela TV Assembléia - que, segundo o Alencarzinho é dele, e quero ver
se, quando sair daqui, vai levá-la para casa - fosse preso com a
simples quantia de dois ou três cigarros de maconha, seria
considerado traficante e pegaria, de acordo com as nossas leis
penais, de 6 a 12 anos, salvo engano. Quem entende de tráfico de
drogas é outra parte que está por aí, aliás, alguns estão instalados
momentaneamente nesta Casa. Se fosse qualquer um de V. Exas.,
podem estar certos de que não teriam a condescendência que teve o
irmão do Juiz, com aprovação do Leonardo Barbabela, do Rodrigo
Fonte Boa e de alguns Desembargadores - cujos nomes citarei
depois.

A pena do cidadão Walterson de Souza Lima, traficante, irmão do
Juiz Wenderson de Souza Lima, de Ribeirão das Neves, foi reduzida
com o apoio dos Promotores Leonardo Barbabela e Rodrigo Fonte
Boa, nessa bandidagem. Isso está provado, ou melhor, documentado,
para quem quiser verificar nos anais da Casa. Isso está aqui
registrado e também foi encaminhado às autoridades competentes.

Vamos supor que eu tivesse feito minha campanha com dinheiro
roubado e tivesse a proteção desses cidadãos ilustres e ilibados, que
foram exaltados aqui desta tribuna, pouco antes de mim, eu diria a V.
Exas. que poderia ficar tranqüilo em permanecer nesta Casa, porque
eu estaria fazendo parte de uma excelente formação de quadrilha.
Não é o meu caso, mas existem pessoas que fizeram isso, o que
justifica a defesa intransigente desses senhores.

O Promotor não é autoridade, mas sim empregado do Estado para
dar guarida à nossa lei, para que ela seja cumprida. Autoridade é o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse cidadão honrado, esse
Promotor de Justiça, Leonardo Barbabela, que é o guardião, o
empregado do Estado para guardar a seriedade das leis do nosso
Estado, já que ele é pago - e muito bem pago - para isso, ainda faz do
seu trabalho um balcão de negócios. Posso dizer o mesmo do colega
do Leonardo Barbabela, o Rodrigo Fonte Boa, que é o guardião dos
bicheiros, em Belo Horizonte. Ele sai acompanhado da polícia para
prender os bicheiros, mas protege as casas de caça-níqueis de seus
amigos. Ele só manda apreender as máquinas das casas de caça-
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níqueis concorrentes. Ele tem os seus afilhados, que são justamente
as pessoas que pagam o seu complemento salarial em troca da
proteção dele.

Esse cidadão honrado, Leonardo Barbabela, que foi defendido
daqui, desta tribuna, é o responsável pela investigação do desvio do
dinheiro da verba de publicidade desta Casa, que aconteceu no
mandato do Presidente passado, que está sendo investigado.
Curiosamente, o Sr. Leonardo Barbabela é o Promotor que está
investigando esse caso. O Leonardo Barbabela é o Promotor que está
sentado em cima da maracutaia que foi feita com o dinheiro da
publicidade desta Casa, no mandato do Presidente que desocupou a
cadeira. Será que existe alguma coisa de errado nisso aí? Será que a
denúncia que ele formulou, truncada, foi para criar um factóide para vir
parar nas páginas de jornais e para tentar desviar a atenção sobre
ele?

Sr. Presidente, formação de quadrilha, em meu entender, é quando
participam mais de três ou quatro pessoas. Aí, sim, há um
indiciamento de formação de quadrilha. Agora imaginem formação de
quadrilha com pessoas de toga e com mandato, para abafar dinheiro
roubado, dinheiro de todo o mundo, do cidadão mineiro. Não estou
aqui para ser mais verdadeiro que a verdade.

Só gostaria de dizer o seguinte: é preciso ter dignidade na vitória,
mas também é preciso ter honra na derrota. Pela primeira vez na vida,
experimento um mandato de suplente. Sou primeiro-suplente da
coligação PSDB-DEM-PTB, e não sei se há outros. Mas sou o
suplente mais votado na história desta Casa, com 49 mil votos. Se
tivesse algum rabo preso na minha campanha, alguma coisa errada,
obviamente esse pessoal teria arrancado (palavras expungidas por
determinação do Sr. Presidente), sem deixar sobrar nada. Mas, como
não tenho rabo preso, posso subir aqui e falar, porque se deve ter
honra e dignidade na derrota. Se os que ganham não têm dignidade,
os que perdem devem ter honra.

Não vou me calar, em momento algum, quando alguns Promotores,
com alguns maus cidadãos, fazem esse tipo de coisa que
denunciamos e que vai para debaixo do tapete. Não quero participar
de uma história em que o meu Estado seja não o menos
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comprometido com a seriedade, mas quero lutar para que não seja o
maior empurrador de sujeira para debaixo do tapete. Por isso ocupo
esta tribuna, nem com muita alegria, mas com muita convicção
daquilo que estou falando. Certamente, não sei se meu modo de vida
me permitiria, se estivesse no fio da navalha, comprometer-me com
essa bandalheira para poder salvar um mandato, pactuado com a
porcaria, com o dinheiro roubado e sujo, pactuado com o sacrifício do
cidadão mineiro. Não me estranha, mas me preocupa uma denúncia
dessa envergadura, em que a quadrilha formada pelo Juiz Wenderson
de Souza Lima, de Ribeirão das Neves, e pelos Promotores Leonardo
Barbabela e Rodrigo Fonte Boa, além dessas bandalheiras que
narramos, era mestre em guardar os processos dos traficantes - 250
que constam dessa documentação da CPI -, para perder o prazo e
não condenar nenhum traficante. Tudo isso era negociado e ficou
explícito na CPI, mas não foi investigado. E dificilmente será, a não
ser que apareçam na Justiça pessoas como os Desembargadores
muito honrados com coragem de dar aquela sentença no processo de
Monte Sião contra a Copasa. Tal sentença determinou que, enquanto
toda a cadeia de esgoto não estiver tratada, o esgoto não poderá ser
cobrado. Isso é coragem. É coragem de um Desembargador que joga
por terra um conluio feito, com um mandado de segurança, em que
tocaram as obras da Cemig de R$1.275.000.000,00 com
superfaturamento.

Um simples Promotor de Justiça, e digo “simples” porque a
obrigação de um Promotor é ser grande e honrado; digo “simples”
porque o Sr. Geraldo assina, com o Presidente da Cemig e os
empreiteiros que surrupiaram boa parte do dinheiro do Luz para
Todos, um termo de ajustamento de conduta, desrespeitando uma
sentença proferida por um Desembargador, passando a vassoura na
sujeira que havia naquele contrato. Mas entrei com ação popular para
averiguar isso. Ela está meio capenga, vai ali, vem aqui, custa a
andar, mas parece que está tomando rumo, e as coisas estão se
ajustando. A parte que salva, não só do Judiciário mas do Ministério
Público, parece que está começando a enfrentar e a colocar peito
para que a parte podre não se sobreponha às demais.

Portanto, gostaria de dizer, Sr. Presidente, que a defesa feita a
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esses homens que acabei de citar é uma defesa de quadrilha. Não sei
a que nível ela chega nesta Casa, mas, perigosa e certamente, é
muito maior do que muita gente pensa. Muito obrigado.

* - 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.
Infelizmente, só tenho 3 minutos, mas é tempo suficiente para
parabenizar, mais uma vez, todos os que participaram da campanha
pela redução da tarifa de energia elétrica em Minas Gerais.
Lembrando que a tarifa de energia residencial em Minas Gerais, para
quem consome até 90kW, é a mais cara do Brasil, quero dizer que
muitas pessoas participaram de campanhas em todas as regiões do
Estado, colhendo assinaturas em abaixo-assinados e mandando
propostas para a Aneel, em uma luta que está dando resultado, como
ilustra capa da edição de ontem do jornal “O Tempo”, que tem os
seguintes dizeres: “Energia residencial deve cair 15%”. Em nossa
avaliação, com a redução de 15%, a conta vai continuar cara, mas o
que é significativo e simbólico é que, pela primeira na história do País
e de Minas, a conta de energia não vai subir. Acho que esse é o ponto
mais positivo.

Mas a luta não acaba aqui. Vamos dar continuidade a ela, colhendo
assinaturas em abaixo-assinados, como estamos fazendo neste
momento em várias cidades do Triângulo Mineiro. Também vamos
participar de mais uma audiência pública que será realizada para
definir o índice de redução oficial. De qualquer forma, a Cemig
admitiu, pela primeira vez, a redução na conta de luz, com o índice
para as residências chegando a 15%. A Cemig não admitia essa
redução em hipótese alguma; ao contrário, nos últimos 10 anos, a
conta de luz aumentou quase 500%. E o lucro da Cemig é muito
grande, quase R$2.000.000.000,00 - R$1.700.000.000,00. É muito
dinheiro.

Mas, na audiência realizada no Cefet, um grande número de
pessoas de setores empresariais fez uso da palavra para apresentar
propostas. Foi a maior audiência já realizada por uma concessionária
de energia no País; uma audiência totalmente positiva. No início de
abril, haverá outra audiência na Aneel, também aberta ao público, em
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que se vai definir o percentual de redução, agora de forma oficial.
Certamente estaremos presentes também nesse momento, para
acompanhar e fiscalizar a decisão da Aneel. E a luta vai continuar,
principalmente no que se refere ao ICMS, que em Minas Gerais
chega, para as residências, a 42%. Além do ICMS, ainda são
cobrados taxa de iluminação pública e outros encargos. Ou seja,
nossa mobilização vai continuar. Acho que, com o índice de 15%, a
redução é significativa, embora a conta vá continuar muito cara. De
qualquer forma, isso é simbólico e serve até mesmo de incentivo para
que as pessoas acreditem que é possível lutar e vencer. Sabemos
que a empresa realmente tem muita influência, até mesmo política, e
um faturamento altíssimo; mas, pela primeira vez, a conta de luz não
vai aumentar - ou seja, o que poucos acreditavam que seria possível
vai tornar-se realidade.

Lembro ao Deputado Domingos Sávio que o mesmo aconteceu com
a Taxa de Incêndio, que, depois de muita luta, as residências em todo
o Estado não pagam mais.

Quero aqui reconhecer que o Deputado Domingos Sávio, Líder da
Maioria, apresentou um documento na reunião da Aneel, em nome de
todos os Deputados desta Casa.

Enfim, gostaria de dizer que a luta não pára por aqui, continua, e é
uma grande vitória do povo mineiro. É uma luta encabeçada pelo
finado D. Luciano, que foi Presidente da CNBB e tanto lutou pela
redução da tarifa de energia elétrica. Agora, de forma simbólica, está
se transformando em realidade, com a possível redução do valor em
torno de 15% na conta de luz para as residências, em todo o Estado
de Minas Gerais.
* - 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.
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Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.050 a 2.052/2008, da Comissão de Segurança
Pública, 2.053/2008, da Comissão do Trabalho, 2.054 e 2.055/2008,
da Comissão de Turismo, e 2.056 a 2.058/2008, 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
Segurança Pública - aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em
11/3/2008, dos Projetos de Lei nºs 379/2007, do Deputado Paulo
Cesar, 1.672/2007, do Deputado Jayro Lessa, 1.986/2008, do
Deputado Domingos Sávio, e do Requerimento nº 1.929/2008, da
Comissão de Direitos Humanos; de Administração Pública -
aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 11/3/2008, dos
Requerimentos nºs 1.900/2008, da Deputada Ana Maria Resende,
1.902/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.910 a 1.912/2008,
do Deputado Jayro Lessa; de Saúde - aprovação, na 5ª Reunião
Ordinária, em 12/3/2008, dos Requerimentos nºs 1.936, 1.938, 1.940,
1.941, 1.953, 1.954, 1.956, 1.962, 1.983 a 1.985, 1.987 a 1.991, 1.993
e 2.004/2008, da Comissão de Participação Popular; de Educação -
aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 12/3/2008, dos Projetos de
Lei nºs 1.471/2007, do Deputado Zezé Perrella, 1.948/2007, do
Deputado Ademir Lucas, 1.975/2007, do Deputado Padre João, e
1.995/2008, do Deputado Jayro Lessa, e dos Requerimentos nºs
1.855/2008, do Deputado Almir Paraca, 1.856/2008, da Deputada Ana
Maria Resende, 1.873/2008, do Deputado Doutor Viana, 1.882/2008,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.913 a 1.915/2008, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, 1.922, 1.924 e 1.926/2008, da Comissão de
Participação Popular, 1.933/2008, do Deputado Doutor Viana, e 1.935,
1.944, 1.947 a 1.949, 1.951 e 1.952/2008, da Comissão de
Participação Popular; e de Fiscalização Financeira - aprovação, na 1ª
Reunião Extraordinária, em 12/3/2008, do Requerimento nº
1.995/2008, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-
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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 da Deputada Ana Maria Resende, solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei nº 415/2007, e do Deputado Leonardo
Moreira (24), solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei
nºs 2.071 a 2.094/2008 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do
inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Tiago Ulisses, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei nº 2.559/2005; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Eros Biondini,
Padre João, Célio Moreira e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para o lançamento da Campanha da Fraternidade
2008, com o tema “Fraternidade e Defesa da Vida”, e Rômulo
Veneroso e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear o Grupo Galpão pelos 25 anos de sua fundação.

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução nºs 1.413/2007, da Comissão de Política Agropecuária,
que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica, e 1.724/2007, da Comissão de Política Agropecuária, que
aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica (À promulgação.).

Questão de Ordem
Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Sei que V. Exa.

deverá conceder a palavra ao nobre Deputado Getúlio Neiva, mas
gostaria de comunicar a esta Casa a nossa presença na reunião de
lançamento do “Parlamento Jovem 2008”, na PUC Minas. Uma
parceria vitoriosa entre a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a
PUC Minas e diversas escolas. Estávamos ali com os Colégios Frei
Orlando, Unidades I e II; Tiradentes, Unidades Gameleira e Santa
Teresa; e Loyola; a Escola Santo Tomás de Aquino e a Escola
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Estadual Walt Disney. Neste momento, na PUC, estão escolhendo o
tema para o “Parlamento Jovem 2008”. Há três temas propostos: “Lixo
urbano: por que sobra tanto?”; “Jovem e violência: provocador ou
vítima?”; “Políticas públicas e juventude: o jovem dá conta de
fiscalizar?”. Entre esses três temas, será escolhido um. Na segunda-
feira, os jovens estudantes farão uma visita orientada à Assembléia
Legislativa. Sr. Presidente, Deputado José Henrique, é interessante
ressaltar que esta é a quinta edição. O “Parlamento Jovem 2007”
produziu várias sugestões à Assembléia Legislativa, e muitas foram
encaminhadas ao Poder Executivo. Eles fizeram parte também da
revisão do PPAG. É uma grande oportunidade que a Assembléia
Legislativa vem dando aos jovens estudantes de terem esse contato
com o Parlamento e a elaboração das leis. Queremos cumprimentar a
Mesa desta Casa, tão bem representada por V. Exa. neste momento,
que também lança o programa Expresso da Cidadania, que tem sido
um sucesso, alcançando o nosso Estado. Portanto, agradeço a
oportunidade de trazer o relato da nossa presença no lançamento do
“Parlamento Jovem em 2008”, representando esta Casa. Muito
obrigado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Getúlio Neiva,

solicitando que o Projeto de Lei nº 596/2007 seja distribuído à
Comissão de Política Agropecuária. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Antônio Júlio, meu caro
amigo, “o Brasil é uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a
brisa chora amores nas lindas tardes de abril. Correi pras bandas do
Sul, debaixo de um céu de anil, e encontrareis um gigante deitado.
Santa Cruz, hoje o Brasil. Mas data houve em que se acabaram os
tempos duros e sofridos, porque aqui chegaram os capitais dos países
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amigos. País amigo, país amigo, país amigo! E nossos amigos
americanos, com muita fé, com muita fé, nos deram dinheiro, e nós
plantamos só café. Aí os meninos brincavam: Bento, bento que bento
é frade! Frade, faremos tudo que seu mestre mandar? Faremos todos,
faremos todos, faremos todos! E começaram a nos vender e a nos
comprar. Comprar minério - vender navio. Pra nossa vela - vender
pavio. Só mandaram o que sobrou de lá. Matéria plástica, que coisa
elástica, entusiástica. Rock-balada, filme de mocinho, ar-refrigerado e
chiclete de bola”.

Esse era um dos poemas que recitávamos na década de 60, da qual
V. Exa. muito participou, tentando usar poesia, música e arte para
mostrarmos a situação catastrófica em que se encontrava o Brasil, de
dependência dos norte-americanos.

Hoje, para nossa surpresa, estamos preocupados com mais um
cracking da Bolsa americana, em função do problema imobiliário, dos
financiamentos imobiliários.

Caro Deputado Antônio Júlio, como muda, como o mundo gira,
como as coisas se modificam. A grande nação, a maior potência do
mundo está claudicante, começa a claudicar, e, por incrível que
pareça, o Brasil, aquele “paiseto” sul-americano, consegue resistir à
quebra do sistema imobiliário norte-americano, o qual está
bagunçando a bolsa de todo o mundo. O que aconteceu com o Brasil?
Que transformações ocorreram de lá para cá? A primeira
transformação foi o milagre econômico da ditadura, que aumentou a
concentração de renda, aumentou o número de pessoas pobres, mas,
de qualquer sorte, trouxe alguma infra-estrutura para o Brasil. Nós,
que lutamos tanto para fazer retornar a democracia a este país,
assistimos hoje, satisfeitos - satisfeitos de uma parte, mas é claro que
sempre deixando espaço para a crítica do outro lado -, por termos
tido, desde a eleição de Collor de Mello, uma seqüência, uma unidade
de pensamento em relação à macroeconomia, de tal sorte que o Brasil
ganhou alguma firmeza e segurança para receber os investimentos
estrangeiros.

Quando Lula fatura tudo isso que aconteceu nos governos Collor e
Fernando Henrique, vem à baila uma crítica - que penso deve ser
rebatida - feita ao Bolsa-Família. Claro que temos também crítica.
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Mas, quando foi que alguém antes, durante e depois da ditadura, fez
alguma coisa para de fato encarar o problema da pobreza absoluta,
da miséria e inserir esses milhões de pessoas no poder de compra,
necessário para fazer funcionar nossa economia? Foi Lula? Lembro-
me muito bem, porque era Deputado Federal quando criamos o
programa Bolsa-Escola, o Bolsa-Renda. O Lula apenas unificou o
Bolsa-Família. Então se trata de um programa cuja história teve início
com o Collor. Na verdade, é preciso ser bastante honesto e
reconhecer que essa é uma idéia defendida pelo Senador Eduardo
Suplicy há mais de 20 anos, o projeto de renda mínima que existe no
Brasil. Atualmente ele é chamado de Bolsa-Escola e existe em
Londres, na França e até na Venezuela, com o nosso querido Hugo
Chávez, o malucão, o doidão das Américas.

Os jornais fazem críticas ao programa Bolsa-Família. Deputado
Antônio Júlio, esse ranço moralista é histórico. Sr. Presidente, não
podemos entender que no século XXI ainda nos preocupemos muito
mais com a ração dada ao porco, ao cachorro e ao boi, e não se os
homens, as mulheres e as crianças estão comendo. Não podemos
imaginar que alguém defenda isso. Notamos ambientalistas radicais
defendendo que se dê garantia e segurança aos animais. Então, se
alguém matar um gambá, ficará um ano na cadeia, mas pode-se
matar de fome uma porção de pobres, que não há problema.

Essa é apenas uma parcela mínima que a sociedade está
devolvendo aos milhões que passavam fome neste país. Toco neste
assunto porque estou vendo aqui um artigo de todo tamanho
criticando o Bolsa-Família. Devemos colocar tudo no devido lugar. O
programa Bolsa-Família foi criado no governo Fernando Henrique
Cardoso e expandido pelo Lula. Lembro-me de que era Prefeito em
2003 e 2004 e inscrevi 10 mil famílias de meu Município nos
programas sociais do governo federal. A Prefeita que me sucedeu, em
três anos inscreveu mais 6 mil, e temos hoje 16 mil famílias recebendo
aquele dinheirinho. E a crítica que se faz agora é a de que o pessoal
começou a pagar a prestação do fogão e da geladeira com o
dinheirinho do Bolsa-Família, que consideram deveria ir apenas para a
comida. Mas, que mal há se o cidadão inventou uma maneira de
conseguir o dinheiro para comer e conseguiu comprar um rádio, um
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fogão ou uma geladeira? O que tem isso em um país em que apenas
20% das pessoas detêm 80% da riqueza? O que tem dar um
pouquinho para os mais pobres? O que tem fazer a justiça
distributiva?

Dizem que falta acompanhamento e que deveria haver regras: o
dinheiro do Bolsa-Escola tem de ser empregado para o menino ir para
a escola. Tem de haver regras sim, mas é difícil acompanhar um
programa gigantesco como esse, que já está sendo importado por
outros países. Lembro-me muito bem de que, ao começar esse
programa em minha cidade, Teófilo Otôni, e ao cadastrar as pessoas
para receber o Bolsa-Renda, o filho de um Vereador do PT estava
recebendo a bolsa - isso foi lá na região da Laginha. Há erros, sim.

Recebi hoje o Prefeito de Coronel Murta queixando-se de que tem
800 litros de leite do programa do Idene para distribuir em sua cidade,
porém enfrenta um problema. Da população mais pobre, 75% estão
na zona rural, passando necessidade, mas o comitê gestor que
trabalha com a distribuição do leite para o Idene não permitiu que a
metade dele fosse distribuída para as famílias pobres da zona rural
que não têm sequer uma cabrita - a quilômetros e quilômetros, não se
vê uma vaca -, alegando que o leite tem de ser distribuído apenas na
cidade, pois na zona rural as pessoas não passam fome.

Deputado Antônio Júlio, pedi ao Presidente um espaço maior para
fazer uma análise um pouco mais profunda dessa situação. Quando
fui Prefeito pela primeira vez em minha terra, montei o Programa
Municipal de Pólos Agrícolas. Identificamos, na zona rural, áreas onde
existiam  pequenos  produtores - hoje chamados agricultores
familiares -, e a Prefeitura começou a atuar. Criamos microrregiões e
um centro comunitário, com correio, posto médico e odontológico e
um salão de reunião com televisão e antena parabólica, a fim de
agregar as pessoas e trabalhar com elas. Colocamos ainda lá um
trator agrícola para arar a terra de graça, e a Prefeitura, em sua
primeira participação nesse projeto, comprou três caminhões de
sementes para distribuir. Foram distribuídas e ficamos felizes, pois
havíamos começado um programa maravilhoso; mas, cerca de 30
dias depois, o técnico da Emater, Adelmo Vilela, procurou-me e disse-
me que dera tudo errado e que deveríamos comprar mais sementes.
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Perguntei o que houve, se a semente não era boa, e ele me
respondeu que a fome era tanta que tinham sido comidas.

Portanto, há fome na zona rural e tem procedência a queixa do
Prefeito de Coronel Murta. Ele quer que, dos 800 litros de leite
destinados pelo programa do governo do Estado compartilhado pelo
governo federal, 400 litros sejam distribuídos na zona rural, onde está
75% da população do Município. É absolutamente justo.

O outro problema, Deputado Luiz Tadeu Leite, é que não podia não
distribuir o leite na zona rural. Dois cabos eleitorais de determinado
Deputado indicaram, cada um, 100 pessoas para receber o leite.
Pessoas que ganham salários considerados muito bons em Coronel
Murta, na faixa de R$800,00, R$1.000,00, recebendo leite, enquanto
os pobres não recebem. São essas as críticas feitas ao Bolsa-Família:
a má utilização, a não-concordância com alguns parâmetros. Para
mim, tudo isso é muito relativo. O programa em si é bom e necessário,
ainda mais que tenho aqui o testemunho do Deputado Luiz Tadeu
Leite. Quando Deputados Federais, eu e o Luiz Tadeu Leite, com
Armando Costa, a Deputada Márcia Cibilis Viana e o Deputado
Jaques Wagner, hoje Governador da Bahia, éramos os integrantes da
CPI da Fome. Viajamos por todo o Brasil, buscando formas de
combater a fome. A fome ainda existe. O Fome Zero do Lula pifou,
sobrou o Bolsa-Família. O programa Fome Zero não existe mais,
existe o Bolsa-Família, que distribui carnezinho com dinheirinho, tudo
direitinho.

Não sou contra; ao contrário, estou aqui para defender a ampliação
desse programa. É preciso que a sociedade se organize de maneira
que possamos distribuir aos muito pobres um pouco de recursos para
que melhorem suas vidas e para que possam se integrar ao mercado
de trabalho. Enquanto este país não conseguir avançar de maneira a
gerar os empregos necessários para todos, precisamos cuidar dos
nossos irmãos com caridade, para dar-lhes condições de
sobrevivência um pouquinho melhores do que aquelas que damos
para um cavalo, para um burro, para um cachorro, para um porco,
como fazem os fazendeiros que dão rações caras para seus animais.
Lembro-me muito bem de que a turma do PT da minha terra divulgou
que falei que o pobre é animal, só porque eu disse exatamente o que
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estou falando aqui agora. As pessoas têm de ser tratadas um
pouquinho melhor do que os animais das fazendas. Elas têm o direito
de receber um pouquinho desta sociedade. Se a sociedade livre não
puder ajudar, esses milhões que são pobres não poderão salvar os
poucos que ainda são ricos. É um risco para o qual o PMDB apontou
ao longo de toda a sua trajetória. O PMDB apontou para a
necessidade premente de todos entendermos que é preciso fazer
justiça distributiva.

Por que reduziram meu som? Quero falar alto. Pode deixar o som
alto. Muito obrigado. Concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio. É
bom para eu respirar um pouco, porque o entusiasmo já estava me
levando a algumas alturas.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Entusiasmo justo, não
apenas de um grande orador, mas de um homem público que é
referência para mim e para os demais colegas, não apenas pelo
discurso, mas principalmente pela história de vida. Quando vejo V.
Exa. falar da sua preocupação com os mais pobres, sabemos que,
para V. Exa., que tem também uma origem humilde, que é homem
que enfrentou as lidas da administração pública no dia-a-dia da sua
grande Teófilo Otôni, isso se traduz num exercício cotidiano de
dedicação aos que mais precisam. Por isso temos estado, no dia-a-
dia, aqui, nesta Casa, bem afinados no discurso e na prática em uma
série de ações. Posso enumerar várias que tiveram êxito num
passado recente. É por isso que tenho esse sentimento de que temos
de estar juntos nessas proposições que envolvam programas
nacionais. Esta é a Assembléia Legislativa do Estado, mas temos de
nos preocupar com as grandes questões nacionais, com um programa
de auxílio às famílias mais pobres que tenha a perspectiva de tirá-las
da miséria, de dar-lhes condições de trabalho e de vida mais digna.
Foi assim que estivemos juntos, lutando pela redução da tarifa de
energia elétrica; foi assim que fui levar, como Líder da Maioria, mas,
com sua assinatura, com seu apoio, à Agência Nacional de Energia
Elétrica o pedido de redução de, no mínimo, 15% da tarifa das
residências, do homem do campo, sem esquecer a indústria e o
comércio.

Aproveito, Deputado Getúlio Neiva, para neste aparte comunicar,
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mais uma vez, uma vitória de todos nós desta Casa Legislativa ao
lado dos produtores rurais e, agora, junto ao governo do Estado.

Segunda e terça desta semana, tivemos um ciclo de debates sobre
meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Tive a iniciativa de
propor esse debate, preocupado em defender o meio ambiente, mas
também o trabalhador, o homem do campo, o ser humano que, às
vezes, começa a sofrer com uma burocracia infernal e, recentemente,
com multas abusivas, tanto do IEF como do Igam, em função do
Decreto nº 44.309. Estas galerias ficaram repletas de faixas de
sindicatos rurais, bem como de produtores rurais, dizendo que não
agüentam a burocracia e as multas, pois elas acabam com a
possibilidade da produção agrícola em Minas.

Se um pequeno sitiante não cumpriu a burocracia de informar que
usa a água do córrego, da nascente para beber e alimentar os seus
animais; se não cumpriu a burocracia de ir ao Igam requerer a
outorga, recebe a visita de alguém que lhe diz que o prazo dele para
requerer já acabou e, portanto, será multado em R$20.000,00. Esse é
o mesmo tratamento que se dá a uma grande empresa poluidora de
um córrego ou de um rio. É uma situação absurda punir alguém
porque não informou que usa água na sua propriedade para beber e
para alimentar os animais.

Essas e outras razões nos motivaram, bem como ao Deputado
Antônio Júlio e tantos outros, a falar da nossa ansiedade por que o
decreto fosse modificado.

Fui ontem levar, em mãos, ao Secretário Danilo de Castro essa
preocupação dos produtores e de todos os Deputados. Fui em nome,
também, do Deputado Getúlio Neiva, e é por isso que quis aparteá-lo,
pois V. Exa. estava aqui lutando por essa mudança. Tivemos, então, a
resposta, por escrito, do Secretário, de que não apenas considera
justas as reivindicações como, em nome do Governador, determinou,
em caráter de urgência, a modificação.

A verdade é que o Secretário de Meio Ambiente já havia
encaminhado o pedido de modificação desde o ano passado, mas a
burocracia, a análise da área jurídica, da Advocacia-Geral, da própria
Secretaria de Fazenda, que arrepia quando se fala que se vai acabar
com determinada multa, o estavam travando. Então, o Secretário
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Danilo nos manda por escrito que, no máximo até a semana que vem,
estarão publicadas a revogação e as modificações do Decreto nº
44.309.

A Assembléia Legislativa, mais uma vez, está fazendo a sua parte.
Ao contrário de alguns que, às vezes, vêm denegrir a imagem desta
Casa, V. Exa. eleva-a, de fato, ao lugar digno de uma casa livre. Além
disso, o próprio Líder da Maioria, assim como V. Exa., cobra do
Governador o atendimento a determinadas reivindicações da base do
governo, cobra as mudanças quando têm que ser feitas.

Temos um Governador sensível, atento e que apresenta, na hora
certa, as respostas a essas reivindicações. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Excelente notícia, Deputado Domingos
Sávio. Gostaria, aliás, de comunicar-lhe que acaba de ser aprovado
aqui requerimento de minha autoria a fim de que o Projeto de Lei nº
596/2007, que trata das taxas para corte e transporte de madeira
nativa e plantada, seja distribuído à Comissão de Agricultura e
Pecuária.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - É um absurdo. Não
podemos aceitar o aumento.

O Deputado Getúlio Neiva - Estamos pedindo que vá para lá, pois
não passou pela referida Comissão. O requerimento já foi lido e
aprovado.

Sr. Presidente, acho que este é o espaço da democracia. Temos de
utilizá-lo para defender idéias, ao invés de defender apenas projetos
de lei em andamento ou discutir as questiúnculas normais do
processo legislativo.

Com muita honra e alegria, concedo aparte ao nobre parlamentar do
PMDB, companheiro de luta contra a ditadura, Deputado Antônio
Júlio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado. A
minha participação é apenas para aproveitar este momento na parte
da tarde. Apesar de o Plenário estar vazio, a televisão está no ar.
Estamos ao vivo para quase 200 cidades do interior de Minas, e
alguém deve estar-nos acompanhando.

Essa informação do Deputado Domingos Sávio é uma boa notícia.
Mas, há oito meses, mostrei aqui no Plenário e em algumas
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audiências públicas que fizemos, Deputado Tadeu, o equívoco que
esse decreto estava cometendo. As bases do governo, bem como
suas Lideranças aqui nesta Casa, não quiseram ouvir os reclamos de
todos nós, parlamentares e produtores.

Tiveram de sentir aqui, ontem e anteontem, na segunda-feira, a
revolta daqueles que estavam neste Plenário, a revolta dos produtores
que aqui vieram pedir clemência, pedir ajuda, pedir condições para
sobreviver, porque estavam sendo massacrados pela Secretaria de
Meio Ambiente do nosso Estado, por meio do Igam, da Feam e da
Polícia Militar, contra a qual houve maiores reclamos. Tenho aqui
vários documentos mostrando os abusos da fiscalização, que se
mostrou mais violenta, Deputado Getúlio Neiva, que aquela da época
da ditadura.

O Deputado Domingos Sávio fez discurso bastante interessante no
início da reunião. Levaram informações ao Danilo de Castro, mas
estas deveriam ter sido levadas ao Governador Aécio Neves. Quando
alguém quis defender o Governador Aécio Neves, eu disse, com muita
clareza, Deputado Getúlio Neiva, que o Governador talvez não
soubesse o que está acontecendo, porque informações são omitidas,
todavia ele é responsável diretamente, pois foi quem assinou o
decreto.

O Deputado Getúlio Neiva - Ele é quem “paga o pato”.
O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Mas foi ele quem assinou o

decreto. Isso não é companheirismo, não é amizade. Companheiro é
aquele que leva ao Governador os problemas que estão acontecendo.
Disse aqui ontem que seria preferível aquelas pessoas que estão
sofrendo esse tipo de perseguição da Polícia Militar, do Igam, de
órgãos ligados ao meio ambiente, fazerem um levante. Quando
ficassem sabendo que um órgão desses estaria fiscalizando uma
região, que se unissem e não deixassem a fiscalização prosseguir. O
que aconteceria? Não sei, mas chegará um momento em que eles
terão de reagir dessa forma. Vimos aqui, pela primeira vez nesses
últimos 16 anos, um Coronel da polícia ser vaiado dentro desta Casa.
Isso é sintomático e precisa ser analisado.

Pedi, Deputado Getúlio Neiva, que o Presidente nos concedesse
mais 10 minutos para aproveitarmos o “gancho” e não nos
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esquecermos do que aconteceu aqui, na segunda-feira e na terça-
feira. Ainda farei meu pronunciamento, o que não poderá ser feito em
10 minutos. Quero, pelo menos, 1 hora para mostrar os absurdos que
aconteceram e continuam acontecendo. Só agora falam que o Decreto
nº 44.309, que é inconstitucional, está na Advocacia-Geral. A própria
Advocacia-Geral sabe que esse decreto, no qual constam as normas
de cobrança de multa, deveria ter sido feito por meio de lei.

O pronunciamento de V. Exa. relativo ao Bolsa-Família e ao Bolsa-
Escola, acerca do dólar e do fato de que somos nós que financiamos
o déficit americano, é importante. Mistura um pouco, mas é importante
para que pelo menos os jovens que aqui estão possam raciocinar e
pensar um pouco sobre o que realmente se passa nos bastidores da
política e como é feito todo o processo legislativo, a fim de que o
Parlamento volte a ser o parlamento com o qual sonhamos: a base e a
sustentação da democracia. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que agradeço. Deputado Antônio
Júlio, posso testemunhar que há mais de oito meses V. Exa. tem
ocupado, até de forma quase irritante, a tribuna para mostrar os erros
e os defeitos desse decreto, que agora será reformulado. V. Exa.
conta casos, mostra os problemas “na bucha”, faz aquela confusão
toda.

Acabo de verificar que foi aprovado aqui, em Plenário, um
requerimento para que passe pela Comissão de Política Agropecuária
o Projeto de Lei nº 596. O que determina esse projeto? Acabamos de
discutir, por dois dias, o problema do meio ambiente, do
reflorestamento, da necessidade de o Norte e o Nordeste terem
cobertura vegetal, o que faria diminuir a seca; no entanto, nesse
projeto consta que o governo aumenta de 0,56 para 1,04 e de 2,8 para
4,6 Ufemgs as taxas florestais do carvão vegetal da floresta plantada
e da floresta nativa.

Ora, aumentar taxas da floresta nativa enquanto não se tem nem
sequer estímulo para se fazer o fomento florestal? Deve haver
redução para que o fomento florestal exista e para que se evite a
retirada da floresta nativa. No entanto, com esse projeto, aumenta-se,
simplesmente, o dobro. Estamos trabalhando para reduzir custos. O
Deputado Domingos Sávio discutiu custos aqui, com o Deputado
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Weliton Prado, que colocava a culpa na Cemig.
Sabemos que, há cinco anos, no início do governo Lula, a Aneel foi

quem mandou aumentar em 35,2% a tarifa da energia elétrica em
Minas Gerais. Agora está fazendo a correção, já que as correções são
feitas em nível nacional, de cinco em cinco anos, para cada
concessionária de serviço público. Então, há cinco anos, a Aneel errou
ao fixar as tarifas de energia de Minas Gerais, e, dessa forma, o povo
mineiro está pagando energia em excesso. Agora, vai-se reduzir
R$1,00; a redução será de 15%.

Acontecem algumas coisas dramáticas que causam sofrimento às
pessoas. Porém, por falta de espaço para discussão nesta Casa, não
temos condições de informar à população. Por essa razão, fiz um
apelo ao nobre Presidente, solicitei-lhe um pouco mais de tempo para
falar.

Hoje, de manhã, procurei o Secretário-Geral da Mesa e solicitei-lhe
que revisse, com critério, a possibilidade de usarmos o espaço da TV
Assembléia e o do Plenário até as 18 horas, a fim de que assuntos
mais profundos sejam discutidos. Não queremos ficar só na correria,
trabalhando nas comissões, diluindo, mexendo, movimentando e
organizando projetos para serem votados rapidamente em Plenário.
Precisamos discutir mais as questões e prestar informações sobre o
que é feito aqui. As pessoas sabem pouco acerca da estrutura do
Estado, do governo federal, não conhecem as verdadeiras razões dos
fatos que acontecem neste país. Mais que nunca, é necessário que a
população brasileira se interesse pela vida pública, para não ficar
apenas criticando, alegando que há políticos ladrões, safados. Se
estes existem é porque alguém votou neles. Para melhorar a política
do País, é necessário votar melhor, aprender a votar, e não acusar
indiscriminadamente quem tem mandato. Como já sugeri, alguém tem
mandato porque recebeu votos.

Não somos os paradigmas da virtude, mas somos gente que
representa gente. É necessário que essa representação seja feita com
amor, carinho e, às vezes, com paixão. Por isso defendemos essas
teses com tanto vigor, Sr. Presidente. Sentimo-nos dispostos a
defender um programa, cujo pai é Lula, mas que foi criado por
Fernando Henrique. Agimos assim porque essas medidas são
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essenciais à continuação do processo democrático, ao crescimento do
País. Não se pode retirar do Presidente Collor, cujo mandato ajudei a
cassar, o mérito de ter aberto os portos, de ter internacionalizado a
economia brasileira, de ter mostrado ao Brasil que os nossos carros
eram carroças. Hoje, no Brasil, há tantos carros novos e bonitos que
ficamos até assustados! Parece que estamos melhores que a Europa
e os Estados Unidos, em virtude de tantos carros bonitos que
apareceram depois da crítica feita pelo Presidente Collor.

Tudo o que acontece hoje no Brasil se deve à macroeconomia. Os
fundamentos macroeconômicos tiveram início no governo Collor,
continuaram no governo Itamar Franco, passaram pelo governo
Fernando Henrique, e Lula teve a inteligência de não mexer neles. Na
verdade, o Bolsa-Família é a única coisa que ele está fazendo
diferente. Renomeou o Bolsa-Escola e o Bolsa-Renda, que receberam
o nome de Bolsa-Família. Renomeou o orçamento federal de forma
que as verbas de infra-estrutura passaram a denominar-se PAC de
Infra-Estrutura; as verbas naturais do orçamento para a saúde, PAC
da Saúde; as verbas orçamentárias obrigatórias da educação, PAC da
Educação.

Todavia, temos de nos preocupar com outro problema: no ano
passado, o PAC empacou, aplicaram apenas 30% do que estava
destinado para o ano inteiro. Vai empacar neste ano? Penso que não,
já que é um ano eleitoral. Imagino que vai desempacar e andar mais
depressa. Temos de criticar o Presidente Lula por causa disso? Não.
Temos de fazer uma análise perfeita dos assuntos para mostrar o que
está certo e o que está errado. Entretanto, é preciso abominar - e digo
isso com veemência - declarações como essa feita pelo sociólogo
José de Souza Martins, que critica o programa Bolsa-Família por
analisá-lo como uma forma social e politicamente retrógrada do
neoclientelismo.

Tenho certeza de que esse sociólogo nunca passou fome; estou
certo de que nasceu em berço de ouro ou pelo menos é membro de
uma família remediada. Quem não conheceu a fome, como a
conhecemos no Vale do Jequitinhonha, não sabe o que é desespero.
Chegamos à animalidade.

Perdemos todos os sensos e sentidos; perdemos os critérios
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religiosos e de convivência social. Não há quem resista à fome, que é
má conselheira, como já diziam nossos avós. É preciso que alguém
no País defenda esse programa, que não é de Lula nem de Fernando
Henrique Cardoso, mas sim da sociedade brasileira, que paga por ele.
Também é preciso ampliá-lo, até que os nossos irmãos - todos eles -
tenham oportunidade de trabalho em um país que cresce. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,
de alunos do 3º Período do Curso de Direito da Fumec.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.431/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões.

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

a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 13, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“MENSAGEM Nº 173/2008*

Belo Horizonte, 13 de março de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação desse

egrégio Parlamento, emenda ao Projeto de Lei nº 1.973/2007, de
minha autoria, que altera as Leis nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
nº 15.786, de 27 de outubro de 2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de
janeiro 2007, e dá outras providências.

O objetivo desta emenda é a inclusão de Anexos referentes às
Tabelas de Vencimento das Carreiras da Escola de Saúde Pública do
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Estado de Minas Gerais - ESP/MG, que por um erro material não
foram anexadas ao projeto original.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor
este expediente ao elevado exame de seus nobres pares.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte item I.5 ao Anexo I do Projeto de Lei nº

1.973, de 2007:
“Anexo I

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2007)
“Anexo I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)
Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do

Grupo de Atividades de Saúde
................
I.5 - Tabelas de Vencimento das Carreiras Escola de Saúde Pública

do Estado de Minas Gerais - ESP/MG.
* - A tabela referente ao subitem I.5.1 - Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 14.3.2008.

* - A tabela referente ao subitem I.5.2 - Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 14.3.2008.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 1.973/2007. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROJETO DE LEI Nº 2.162/2008

Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 14.870, de 16 de
dezembro de 2003, dispondo sobre a qualificação de pessoa jurídica
de direito privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público - Oscip.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art.12 da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
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“Art. 12 - ( ...)
§ 3º - Quando a entidade houver sido qualificada com base na

experiência de seus dirigentes, conforme estabelecido no § 1º do art.
7º desta lei, não se exigirá a observância do disposto no inciso V do
“caput” deste artigo e, em caso de estar em atividade conselho
estadual de política pública da área objeto da parceria, a celebração
do termo de parceria ficará condicionada à aprovação prévia de dois
terços dos seus membros.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2008.
Vanderlei Miranda
Justificação: A proposta em causa visa apenas à correção de erro

material cometido quando da tramitação da lei que se pretende
modificar, do qual resultou a aposição de veto ao parágrafo no qual se
previa a interveniência de conselho de política pública para suprir a
ausência de prazo previsto para o funcionamento da Oscip. Dessa
forma, para que seja mantida a coerência original da proposta já
exaustivamente discutida nesta Casa, apresentamos esta proposição,
que, esperamos, contará com o apoio dos nossos ilustres colegas.

- 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.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 250/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.313/2006, a requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, visa declarar de utilidade pública o Comitê Cidadania
contra a Fome e pela Vida, com sede no Município de Ipatinga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007 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 250/2007 objetiva declarar de utilidade pública o
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Comitê Cidadania contra a Fome e pela Vida, 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
personalidade jurídica própria e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 6º do seu estatuto, datado de
12/6/2006, determina que o Comitê não remunera nem concede
vantagens ou benefícios a seus Diretores, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes; e o § 2º do art. 47 prevê que, em caso de
dissolução ou extinção, seu patrimônio 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 250/2007.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.275/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Recreativa Esporte e Lazer,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.275/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Recreativa Esporte e Lazer, com sede no Município de
Belo Horizonte, que possui como finalidade precípua realizar obras e
ações visando à melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, desenvolve atividades nas áreas da educação,
da cultura, do esporte e do lazer; oferece proteção à saúde da família;
defende os direitos da criança e do adolescente; promove a
habilitação de pessoas portadoras de deficiência; orienta sobre a
preservação do meio ambiente; busca a inserção de seus associados
no mercado de trabalho; combate a fome e a pobreza.

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 1.275/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.700/2007

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 o Movimento de Crianças e
Adolescentes - Movicat -, 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 1.700/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Movimento de Crianças e Adolescentes, com sede no Município de
Ipatinga, que possui como finalidade precípua a sua integração na
comunidade onde residem.

Na consecução de seus propósitos, cria escolas de esportes em



685

várias as modalidades; promove oficinas teatrais, incentivando o
pluralismo cultural; presta aos jovens atendimento na área da saúde;
oferece-lhes diversas terapias que possam contribuir para a sua
inserção na vida familiar e comunitária.

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 1.700/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Domingos Sávio, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 1.853/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o Projeto de

Resolução nº 1.853/2007 institui o “Selo Ambiental de Meio Ambiente
Urbano” no Estado de Minas Gerais, a ser entregue anualmente pela
Assembléia Legislativa aos dez Municípios que apresentarem os
melhores projetos já implementados, mantendo ou recuperando áreas
urbanas municipais.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 23/11/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva instituir o prêmio Selo Ambiental de

Meio Ambiente Urbano, a ser entregue anualmente pela Assembléia
Legislativa aos dez Municípios do Estado que apresentarem os
melhores projetos já implementados, relacionados com o meio
ambiente, que tenham preservado ou recuperado áreas municipais.

Nos termos da proposição, a avaliação dos projetos ficará a cargo
da Mesa da Assembléia e da Comissão de Defesa do Meio Ambiente,
que selecionarão os dez considerados de maior impacto ambiental
positivo nos Municípios onde tiverem sido implementados.
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A critério da Mesa da Assembléia e da Comissão de Defesa do Meio
Ambiente, poderão ser convidadas personalidades reconhecidamente
ligadas às questões ambientais para colaborarem na seleção dos
melhores projetos.

A questão ambiental assume especial relevo para a sociedade,
sobretudo nos dias que correm, em que o progresso econômico, a
despeito do bem-estar que acarreta para a sociedade em geral, traz
sempre o risco de danos ao meio ambiente, muitas vezes em
proporção que em muito excede os benefícios oferecidos à população.

Assim, a centralidade da questão ambiental encontra expressão
jurídica na previsão de um capítulo inteiramente destinado à matéria
no texto constitucional, a par de outras disposições jurídicas esparsas
na Lei Maior bem como na legislação infraconstitucional pertinente.
Nesse aspecto, cumpre invocar o disposto no art. 225 da Constituição
da República, segundo o qual “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”.

Outrossim, merece destaque o disposto no § 1º, VI, do referido
artigo 225, segundo o qual, para assegurar tal direito, cabe ao poder
público, entre outras atribuições, “promover a educação ambiental em
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente”.

Confrontando o projeto em exame com as disposições
constitucionais transcritas, resulta claro que a proposição objetiva
instituir uma medida legislativa voltada para a densificação daquelas
disposições, com vistas a conferir efetividade e operatividade prática
ao texto constitucional. Com efeito, conforme consta da justificação
que acompanha o projeto, “as ações de reconhecimento a projetos de
conservação ambiental têm o poder de se propagarem, pois, além,
dos resultados objetivos e concretos alcançados, elas vão
construindo, pouco a pouco, uma mentalidade conservacionista,
principalmente junto às crianças e aos adolescentes, fazendo com que
tenhamos uma população mais consciente da importância dos
cuidados dispensados ao meio ambiente”.
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De outra parte, cumpre dizer que a questão ambiental se insere
entre as matérias de competência concorrente, nos termos do
disposto no art. 24, VI e VIII, da Constituição da República, de modo
que o Estado está constitucionalmente habilitado a legislar sobre a
matéria.

Por fim, deve-se consignar que inexiste, na espécie, regra
instituidora de reserva de iniciativa a servir de óbice a que este
Parlamento deflagre o devido processo legislativo com vistas a
disciplinar a questão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
1.853/2007.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.940/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade
denominada Casa Esperança, com sede no Município de Paula
Cândido.

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 1.940/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade denominada Casa Esperança, com sede no Município de
Paula Cândido, que tem por finalidade prestar serviços de assistência
a pessoas carentes de ambos os sexos que apresentem quadro de
abandono familiar, incapacidade laboral e que não sejam portadoras
de doenças infecto-contagiosas, preferencialmente moradoras do
Município onde a instituição tem a sua sede.
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Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.940/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.943/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo suprimir o inciso II do art. 1º da Lei nº
12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o tempo de funcionamento de
associação ou fundação para a declaração de utilidade pública
estadual.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 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 art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de

utilidade pública, determina que podem receber esse título as
associações e fundações constituídas no Estado com o fim exclusivo
de servir desinteressadamente à coletividade, mediante a
comprovação de que: adquiriram personalidade jurídica; estão em
funcionamento há mais de um ano; os cargos de sua direção não são
remunerados; seus Diretores são pessoas idôneas.

O projeto de lei em análise pretende suprimir a necessidade de
comprovação de funcionamento há mais de um ano, possibilitando
que uma entidade possa ser declarada de utilidade pública assim que
constituída.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao



689

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.

À luz dos dispositivos mencionados, o estabelecimento de normas
para a declaração de utilidade pública não constitui assunto de
competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto
de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com fundamento
nessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 12.972, de  1998, reguladora da
matéria e que o projeto de lei em análise pretende alterar.

Cabe ressaltar ainda que o art. 66 da Constituição do Estado não
inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à Mesa da
Assembléia ou dos titulares aos Poderes Executivo ou Judiciário, do
Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo pertinente a
apresentação do projeto por membro desta Casa.

Entretanto, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer,
com a finalidade de adequar a redação do projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.943/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Revoga o inciso II do art. 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de

1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica revogado o inciso II do art. 1º da Lei nº 12.972, de 27

de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e
dá outras providências.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
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Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sargento
Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.958/2007

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 Creche Sonho de 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 1.958/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Sonho de Criança, com sede no Município de Belo
Horizonte, que tem por finalidade o atendimento de crianças de 2 a 5
anos e 8 meses, proporcionando-lhes alimentação, suporte à saúde,
educação, lazer, atividades esportivas.

Contribui com o poder público para a implantação de políticas
públicas e programas intersetoriais, nas esferas federal, estadual e
municipal, que possam garantir a universalidade e qualidade da
atenção dispensada à criança e às suas respectivas famílias. Realiza
publicações, pesquisas, círculos de estudos, conferências, debates,
cursos, palestras e seminários, no intento de garantir a criança acesso
aos bens socioculturais.

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

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

1.958/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.960/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Batista
Torre de Oração, com sede no Município de Contagem.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.960/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Batista Torre de Oração, com sede no
Município de Contagem, entidade sem fins lucrativos que tem como
finalidade promover melhoramentos para a comunidade carente, no
plano social e econômico, por meio de cursos de alfabetização, corte
e costura, informática e vários outros de natureza profissionalizante.

Ademais, a entidade mantém atividades visando à proteção da
saúde da família, da gestante, da infância, da adolescência e da
velhice e ao combate à fome e à pobreza.

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

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

nº 1.960/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.971/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da Cultura -
Assamic -, 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
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termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.971/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação de Amigos da Cultura, com sede no Município de
Ipatinga, que tem por finalidade fomentar a expansão das artes e do
conhecimento, apoiando, elaborando, executando e incentivando
projetos que promovam a cultura brasileira e sua diversidade.

Buscando a inclusão social dos segmentos menos favorecidos e a
democratização de suas decisões, favorece a participação da
comunidade no planejamento de suas iniciativas.

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

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

1.971/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.987/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
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.

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 1.987/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores da Várzea do Solar I e II de Capim
Branco, que tem como finalidade precípua promover a união de seus
associados mediante debates sobre os problemas comunitários e a
busca de alternativas para solucioná-los.
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Com esse propósito, desenvolve atividades nas áreas de cultura,
esporte e lazer, combate a fome e a pobreza, habilita portadores de
necessidades especiais, protege a saúde da família, da infância e da
velhice e orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.987/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.003/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação – Ação Mineira
para a Educação - AME -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.003/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação - Ação Mineira para a Educação, com sede no Município
de Belo Horizonte, que tem como finalidade precípua fomentar, apoiar
e incentivar ações que promovam a qualidade de vida, por meio da
valorização da educação, cultura, saúde, esporte, lazer, meio
ambiente e assistência social.

Para atingir seu objetivo, realiza projetos socioculturais, estimula a
parceria e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais para
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a defesa de seus interesses comuns; fomenta a cultura do
voluntariado.

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

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

nº 2.003/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.006/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Companhia Circense Zuzu e seus
Cabrochas - Cia. CZC -, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.006/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Companhia Circense Zuzu e seus Cabrochas, com sede no
Município de Patos de Minas, que possui como finalidade precípua
promover e divulgar a cultura popular por meio da realização do teatro
circense.

Além de sua meta principal, desenvolve programas educativos,
recreativos, sociais e culturais; defende a preservação da atividade
circense; estabelece parcerias com entidades públicas e privadas para
subsidiar e ampliar suas iniciativas.

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

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

nº 2.006/2008 em turno único.
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Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.017/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da
Vila Socialista, com sede no Município de Muzambinho.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.017/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores da Vila Socialista, com sede no
Município de Muzambinho, que tem como finalidade precípua
promover a união dos seus associados mediante debates sobre os
problemas comunitários e a busca de alternativa para solucioná-los.

Desenvolve, ainda, atividades nas áreas social, cultural, desportiva e
educacional, presta assistência aos mais carentes, organiza mutirões
para construção de casas e celebra convênios com instituições
públicas e privadas com a finalidade de obter melhorias para a
comunidade.

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

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

nº 2.017/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.019/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório
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De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Prestação de Serviços de Campos Gerais, com
sede no Município de Campos Gerais.

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 2.019/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de
Serviços de Campos Gerais, que tem por objetivos defender e
representar empresários e prestadores de serviços junto ao poder
público, nas esferas federal, estadual e municipal e perante os órgãos
oficiais das administrações direta e indireta, propondo ou
reivindicando soluções para as suas demandas. Além disso
proporciona assessoria na área econômica e nos processos de
gestão; mantém departamento de arbitragem e mediação para
solução de pendências de associados com terceiros; realiza
simpósios, conferências, cursos, seminários e congressos para tratar
de assuntos de interesse dos filiados.

Suas atividades também alcançam a comunidade em geral, a que
proporciona assistência médica, ambulatorial e hospitalar, podendo,
para tanto, firmar convênios com terceiros. Colabora com o poder
público na promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural.

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

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

2.019/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.029/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Alvorada I e II, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.029/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro Alvorada I e II, com sede no
Município de Patos de Minas, que possui como finalidade precípua
promover a melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais.

Com esse propósito, desenvolve atividades nas áreas da educação,
da cultura, do esporte, do lazer; distribui cestas básicas para as
famílias carentes; mantém um centro de convivência onde oferece
cursos diversos, visando à inserção de seus beneficiários no mercado
de trabalho; atua na promoção da ética, da cidadania, dos direitos
humanos e de outros valores.

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 2.029/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.033/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Recicladores
Autônomos de Rio Acima - Arara -, com sede no Município de Rio
Acima.

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 2.033/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Recicladores Autônomos de Rio Acima, que tem por
finalidade apoiar e defender os interesses dos separadores e
catadores de papel, papelão e materiais reaproveitáveis e torná-los
respeitados por sua atividade e para que a classe seja organizada e
legalmente reconhecida.

Dentro de seu propósito, ela luta para que seus associados possam
trabalhar com segurança e protegidos contra a ação de terceiros que
venham usurpar seu espaço. Luta também para que a classe seja
organizada e legalmente reconhecida.

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

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

2.033/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.037/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Barro Preto,
com sede no Município de Boa Esperança.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.037/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Barro Preto, com sede no Município de
Boa Esperança, que tem como finalidade precípua realizar obras e
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ações visando à melhoria da qualidade de vida da população local.
Na consecução de suas metas, desenvolve atividades nas áreas da

educação, da cultura, do esporte e do lazer, presta assistência à
infância, à adolescência e à juventude, oferece cursos
profissionalizantes, visando à inserção de seus beneficiários no
mercado de trabalho, promove e incentiva o voluntariado, orienta
sobre a preservação do meio ambiente e estabelece permanente
diálogo com a área pública e a iniciativa privada, objetivando à
realização de parcerias e convênios que possam subsidiar suas
iniciativas.

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

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

nº 2.037/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.052/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis, com sede no
Município de Campestre.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 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 2.052/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis, com
sede no Município de Campestre.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
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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 parágrafo único do art. 12 do seu estatuto
determina que o exercício das funções dos membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal não pode ser remunerado; e o art. 27 preceitua que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade com fins idênticos ou assemelhados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.052/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

2.053/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela

tem por objetivo instituir o Dia do Enxadrista Mineiro.
Publicada no “Diário do Legislativo”, em 22/2/2008, foi a matéria

distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.053/2008 tem por objetivo instituir o Dia do

Enxadrista Mineiro, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de
outubro.

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,
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administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30, inciso I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção a essa ora examinada. Infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do
processo legislativo relativo à proposição em tela.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
ele apresenta uma impropriedade ao determinar, no parágrafo único
do art. 1º, que o governo do Estado, por intermédio das Secretarias de
Estado de Educação e de Esportes e da Juventude, promova ato
alusivo à referida data. De acordo com o princípio da separação dos
Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República, não cabe ao
Legislativo determinar, por meio de lei, atribuições administrativas ao
Executivo, consideradas sua função típica.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1 ao final
deste parecer, para sanar o problema apontado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.053/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto
Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.057/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a El Shaday - Comunidade
Terapêutica Um Lugar à Beira do Caminho, com sede no Município de
Muriaé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2008 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 2.057/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a El Shaday - Comunidade Terapêutica Um Lugar à
Beira do Caminho, com sede no Município de Muriaé.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
29, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros ou
instituidores, bem como as dos sócios, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; e no art. 33 que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, legalmente constituída, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e



703

legalidade do Projeto de Lei nº 2.057/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

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

2.062/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem

por objetivo alterar dispositivo da Lei nº 2.258, de 23/12/60, que
declara de utilidade pública o Hospital de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Itanhomi.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no diário oficial, em 28/2/2008, e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 2.062/2008 de alterar o art. 1º da Lei nº

2.258, de 23/12/60, que declara de utilidade pública o Hospital de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Itanhomi, com o objetivo
de adequar a denominação da entidade à 5ª reforma do seu estatuto,
ocorrida em 20/10/2007, que mudou o seu nome para Associação dos
Amigos do Hospital Itanhomi - AAHI.

Importante ressaltar que a alteração estatutária incidiu somente
sobre a denominação, continuando a entidade com as mesmas
características e finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei
nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a
atual razão social da entidade e a anterior, consubstanciada na Lei nº
2.258, de 1960. 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. Esta norma, em seu art. 13,
determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei que
lhe dê nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise
nesta Casa.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.062/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

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

2.108/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Amigos do Distrito de Vista Alegre, com sede no
Município de Claro dos Poções.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 3/3/2008, 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 2.108/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos do Distrito de Vista Alegre,
com sede no Município de Claro dos Poções.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas 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. 30 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará as atividades de seus Diretores,
Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes; e o art. 38
estabelece 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.
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Objetivando corrigir o nome da entidade, de acordo com o art. 1º de
seu estatuto, apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.108/2008, com a seguinte Emenda nº
1.

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

Comunitária para o Desenvolvimento do Distrito de Vista Alegre, com
sede no Município de Claro dos Poções.”.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 835/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
altera o art. 3º da Lei nº 12.398, de 12/12/96, que dispõe sobre o
Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a
Emenda nº 1, que apresentou.

A proposição vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 102, XIII, combinado com o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise altera o art. 3º da Lei nº 12.398, de 1996,

que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo, com o objetivo de
incluir o “incentivo ao turismo gastronômico” no rol das políticas
específicas a serem implementadas para o desenvolvimento do setor
turístico no Estado. Estabelece, também, que os projetos e programas
de incentivo ao turismo gastronômico definirão diretrizes e normas
para viabilizar a realização de eventos e festivais de gastronomia
mineira, considerando-se especialmente: a ampliação de eventos
gastronômicos nas cidades históricas e localidades no Circuito da
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Estrada Real, Circuito das Águas e dos Lagos; a ampliação do
programa “Comida di Buteco” a cidades do interior de Minas Gerais; e
o estímulo do ensino de gastronomia, em cursos de níveis técnico e
superior.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apreciar a matéria,
verificou a necessidade de adequar o texto à técnica legislativa e, com
esse intuito, apresentou a Emenda nº 1, que apenas renumera os
parágrafos do art. 3º sem alterar o conteúdo.

O setor de turismo, se devidamente debatido, compreendido,
planejado e implementado pelos agentes públicos e privados, é um
vigoroso instrumento para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado, pela sua extraordinária capacidade de gerar renda e novos
postos de trabalho, de atrair divisas e, especialmente, de promover a
inclusão social. Estima-se que essa atividade é responsável pela
geração de 6% a 8% do total de empregos no mundo e movimenta,
anualmente, valores da ordem de quatro trilhões de dólares, o que
corresponde a cerca de 7% do PIB mundial. No âmbito do País e de
Minas Gerais, entretanto, a participação do turismo na formação
desses índices econômicos ainda é modesta, mas passível de ser
grandemente ampliada se tivermos a capacidade de formular e
implementar políticas que estimulem o desenvolvimento dos vários
segmentos que compõem o setor.

No âmbito federal, o governo lançou o Plano Nacional de Turismo
2007-2010, que pretende implementar vários macroprogramas e
programas, com vistas a atingir as seguintes metas no período:
realização de 217 milhões de viagens no mercado interno; criação de
1.700.000 de empregos e ocupações; estruturação de 65 destinos
turísticos com padrão de qualidade internacional; e geração de
US$7.700.000.000,00 em divisas.

No âmbito estadual, foi lançado, em dezembro de 2006, o Plano
Setorial de Turismo de Minas Gerais, também para o período de 2007-
2010. Nesse plano ressalta-se a importância do turismo como agente
propulsor da economia local, especialmente em regiões com baixa
competitividade para atrair empreendimentos industriais. Ressaltam-
se, também, a variedade de atrativos e produtos turísticos de Minas
Gerais, a localização privilegiada em relação ao eixo Rio-São Paulo –
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que é o principal emissor de turistas – e a infra-estrutura de
deslocamento e hospedagem do Estado. O Plano detalha uma série
de programas e ações direcionados a várias regiões e segmentos
turísticos, entre os quais citamos o Programa Estrada Real,
desenvolvido em 162 Municípios em sua área de influência, a Região
Turística do Lago de Furnas, as Estâncias Hidroclimáticas, as Cidades
Históricas, o Programa de Incentivo ao Turismo de Eventos e
Negócios, a Certificação dos Circuitos Turísticos, o Turismo Solidário
no nordeste e norte de Minas, o Turismo Rural, o Ecoturismo, a
Capacitação e Qualificação, o “Marketing” Turístico, etc.

Como exposto anteriormente, o objetivo do projeto em tela é
acrescentar o turismo gastronômico entre os demais segmentos de
turismo explicitados na citada Lei nº 12.398, de 1996, a serem
estimulados por meio de políticas e ações específicas. A
implementação dessa medida, sem dúvida, é relevante para o setor,
pois a consolidação de roteiros e eventos gastronômicos, em
associação com outras atividades, ampliam e fortalecem o turismo
local. Como exemplo, citamos a cidade histórica de Tiradentes, onde
anualmente se realiza o já tradicional Festival Internacional de
Gastronomia, durante o qual sua rede hoteleira atinge 100% de taxa
de ocupação. Outro evento de destaque é o “Comida di Buteco”,
realizado em Belo Horizonte desde o ano 2000. Esse evento é um
concurso gastronômico entre restaurantes e bares da cidade que tem
atraído turistas, divulgado especialidades da cozinha mineira e já está
sendo implementado em outras cidades. Seu planejamento e
realização são conduzidos pela iniciativa privada, sendo
desnecessária e inadequada a sua regulamentação em lei.

Além do incentivo à realização de eventos gastronômicos, é
oportuno incluir outras medidas no projeto que também irão contribuir
para o desenvolvimento do turismo no Estado, como a divulgação da
culinária mineira e o apoio a ações voltadas para a capacitação de
hotéis, bares e restaurantes em técnicas de manuseio, conservação e
preparo de alimentos.

Ao analisarmos a Lei nº 12.398, de 1996, verificamos, ainda, a
necessidade de efetuar outros ajustes pontuais em seu texto, tendo
em vista a superveniência da Lei nº 14.892, de 2003, que autorizou o
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Executivo  a  promover a incorporação da Empresa Mineira de
Turismo - Turminas à Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais - Codemig. Além disso, a Lei Delegada nº 129, de 2007,
transferiu para a Secretaria de Turismo as atribuições relativas ao
Plano Mineiro de Turismo. Não se justifica, portanto, atribuir
competências à extinta Turminas no corpo da Lei nº 12.398.

Por todas essas considerações, somos favoráveis ao objetivo central
do projeto; entretanto, entendemos que o texto original deve ser
modificado para torná-lo mais claro e conciso, para incluir outras
medidas em relação à política que se pretende implantar e também
para adequar o texto da Lei nº 12.398, de 1996, à legislação vigente.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 835/2007,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, fica

acrescido do seguinte inciso XII:
“Art. 3º - (...)
XII - incentivo ao turismo gastronômico, por meio da implementação

e do apoio a projetos, programas e ações que visem a:
a) realização de eventos gastronômicos nas cidades históricas e

localidades abrangidas pelo Circuito da Estrada Real, pelo Circuito
das Águas, pelos Lagos e pelos demais Circuitos Turísticos
certificados do Estado;

b) divulgação da culinária mineira;
c) capacitação em técnicas de processamento, conservação e

preparo de alimentos;
d) ensino de gastronomia.”.
Art. 2º - Fica revogado o art. 5º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro

de 1996.
Art. 3º - O inciso I do art. 7º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de

1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
I - recursos orçamentários;”.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Zezé Perrella, relator - Bráulio Braz -

Cecília Ferramenta.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.329/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº
1.329/2007 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Pará de Minas 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.

Cabe 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
O Projeto de Lei nº 1.329/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas um imóvel
constituído pela área de 1.330m², a ser desmembrado da área total de
5.200m², situada naquele Município, adquirida pelo Estado em 1934,
e, atualmente, ocupada pelo Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e pela administração
municipal.

A autorização legislativa de que trata a proposição em tela 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 autorização por meio de lei
específica.

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 nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

Observe-se, por fim, que o Substitutivo nº 1, apresentado pela



710

Comissão de Constituição e Justiça, trata de corrigir a área do imóvel
a ser doada, identificando-a claramente, além de adequar o texto à
técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.329/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Getúlio Neiva - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Alpinópolis 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 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 1.504/2007 de conceder autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer reverter ao
Município de Alpinópolis imóvel constituído de terreno com 2.500m²,
situado na Rodovia MG-28, no lugar hoje denominado Chácara
Primavera, nesse Município.

Em 1988, o Estado recebeu o referido bem por doação do Município
de Alpinópolis para que ali fosse construída a cadeia pública,
entretanto, como está localizado às margens de uma rodovia, essa
finalidade não foi cumprida.

Agora, a administração municipal pleiteia o retorno do bem a seu
patrimônio, mas, como o Município, então doador, não impôs cláusula
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de reversão na hipótese de descumprimento da finalidade, a
transferência de domínio deve ser efetivada pela modalidade de
doação, com a previsão de atendimento ao interesse público e
reversão do bem ao patrimônio do Estado, no caso de não-
cumprimento da destinação prevista, conforme determina 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.

Visando promover essas adequações, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que prevê, no parágrafo único
do art. 1º, que o imóvel será destinado a abrigar atividades da
administração municipal para atender ao interesse da comunidade e,
no art. 2º, a sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada essa destinação.

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

1.504/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio - Getúlio Neiva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.742/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto em

exame “dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Regulação de
Serviços Públicos de Gás Canalizado de Minas Gerais - Arsemg”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/11/2007, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão a análise da juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da proposição, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende criar a Agência Estadual de

Regulação de Serviços Públicos de Gás Canalizado de Minas Gerais -
Arsemg -, entidade de natureza autárquica, dotada de autonomia
administrativa e financeira. Nos termos do projeto, a Arsemg terá por
finalidade a regulamentação, o controle e a fiscalização dos serviços
delegados de produção, transporte e distribuição do gás canalizado. O
seu objetivo, entre outros, é garantir o cumprimento das exigências de
regularidade, continuidade, eficiência e segurança na prestação dos
serviços afetos à concessão de gás canalizado, bem como estimular a
competitividade no setor.

De fato, a competência para explorar, diretamente, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado é do Estado membro,
nos termos do § 2º do art. 20 da Constituição Federal e art. 10 da
Constituição do Estado.

A Lei nº 12.219, de 1º/7/96, autorizou o Poder Executivo a delegar,
por meio de concessão ou de permissão, exigida a licitação, a
prestação dos serviços públicos de gás canalizado. Em 1998, foi
editada a Lei nº 12.999, que criou a Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Minas Gerais - Arsemg -, à qual competia
regular, entre outros, os serviços públicos de gás canalizado. Todavia,
essa foi extinta em 31/5/2001, por meio do art. 59 da Lei nº 13.869.

O projeto de lei em exame pretende criar uma nova agência
reguladora para controlar, fiscalizar e regulamentar, especificamente,
a prestação de serviços públicos de gás canalizado. Em que pese ao
mérito da proposição, não pode ela prosperar nesta Casa, por estar
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eivada de vício insanável de inconstitucionalidade.
As agências reguladoras são autarquias de natureza especial

introduzidas no Direito Brasileiro na Reforma à Constituição Federal
de 1998, denominada Reforma Administrativa. Tais entidades
surgiram com a finalidade de regular e controlar certas atividades;
gozam elas de autonomia financeira e orçamentária e só podem ser
criadas por lei, conforme dispõe o art. 37, inciso XIX, da Constituição
Federal. Não há uma lei específica que defina o conceito de agência
reguladora, mas a sua natureza autárquica indica que são pessoas
jurídicas de direito público e fazem, pois, parte da administração
indireta do Estado. Dessa forma, a sua criação é de competência
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, como prevê o art. 66, inciso
III, alínea “e”, da Constituição mineira, que confere ao Governador a
iniciativa privativa para a criação de órgãos e entidades no âmbito do
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.742/2007.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.880/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº
1.880/2007 estabelece normas gerais para a instituição de
loteamentos fechados e condomínios urbanísticos no Estado.

Publicado do “Diário do Legislativo” de 6/12/2007, foi o projeto
distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça e de
Assuntos Municipais e Regionalização.

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

Fundamentação
A proposição em tela visa a estabelecer normas gerais para a
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instituição de loteamentos fechados e condomínios urbanísticos no
Estado, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição da República,
conforme anuncia a ementa da proposição.

Para o devido exame da matéria, convêm inicialmente desenvolver
algumas considerações sobre o conceito de normas gerais para, em
seguida, reconhecer a competência do Estado para legislar sobre
direito urbanístico. Verifica-se a seguir a existência de lacunas na
legislação federal que permita a edição de normas estaduais.

Teoria e prática das normas gerais na competência legislativa
concorrente

Na medida em que cresceram as atribuições do Estado durante o
século XX, tornou-se mais difícil a separação estanque entre as
atribuições dos entes federativos, como no modelo original do
federalismo norte-americano. Nos Estados federados, além das
competências privativas dos entes federativos, a competência para
legislar sobre algumas matérias foi atribuída concorrentemente à
União e aos Estados. Para repartir as responsabilidades na
competência legislativa concorrente, há duas técnicas a ser adotadas:
a cumulativa e a não-cumulativa. Na primeira, “os entes podem
avançar na disciplina das matérias desde que o que lhes é
considerado superior não o faça (não há limites prévios, mas a regra
da União prevalece, em caso de conflito)”; na não-cumulativa, as
matérias estão, previamente, “delimitadas por sua extensão (normas
gerais e particulares)” (Tércio Sampaio Ferraz Junior. Normas Gerais
e Competência Concorrente: uma exegese do art. 24 da Constituição
Federal. Revista Trimestral de Direito Público, nº 7, p. 17). O
federalismo brasileiro adota esse modelo, e o critério de distinção
reside na regra prevista no § 1º do referido art. 24, segundo o qual
cabe à União fixar as normas gerais sobre a matéria, que serão
suplementadas pelos Estados, conforme prevê o parágrafo seguinte, e
pelo Municípios, nos termos do art. 30, inciso II, do referido texto
constitucional.

Na ausência das normas gerais editadas pela União, podem os
Estados editar normas para atender às suas especificidades. A
superveniência de norma federal suspende a estadual, apenas no que
esta lhe for contrária. Assim, a definição de normas gerais é
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fundamental para reconhecer os campos de competência da União e
dos Estados em matéria de legislação concorrente. Mas, afinal, como
definir ou reconhecer as normas gerais previstas no art. 24, § 1º, da
Constituição da República?

Diogo de Figueiredo Moreira Neto identificou diversos critérios
propostos pela doutrina para o reconhecimento das normas gerais
(Competência concorrente limitada: o problema da conceituração das
normas gerais. Revista de Informação Legislativa. N. 100, out/dez
1988, p. 149). Assim, segundo a doutrina jurídica, as normas gerais:

a) estabelecem princípios, diretrizes, linhas mestras e regras
jurídicas gerais (José Afonso da Silva, Paulo de Barros Carvalho,
Marco Aurélio Grecco, entre outros);

b) não podem entrar em pormenores ou detalhes nem esgotar o
assunto legislado (Manoel Gonçaves Ferreira Filho, Paulo de Barros
Carvalho, Marco Aurélio Grecco, entre outros);

c) devem ser regras nacionais, uniformemente aplicáveis a todos os
entes públicos (Paulo de Barros Carvalho, Adilson Abreu Dallari,
Souto Maior Borges) ;

d) devem ser regras uniformes para todas as situações homogêneas
(Carvalho Pinto e Adilson Abreu Dallari);

e) só cabem quando preencham lacunas constitucionais ou
disponham sobre áreas de conflito (Paulo de Barros Carvalho e
Geraldo Ataliba);

f) não são normas de aplicação diretas (Cláudio Pacheco).
A idéia de que as normas gerais editadas pela União devem conter

princípios e diretrizes significa que a lei federal em matéria de
competência concorrente deve apresentar um nível elevado de
abstração, de forma que a mediação normativa necessária para a sua
aplicação fique a cargo dos Estados e dos Municípios. Ocorre que o
entendimento subjacente à postura do Judiciário, do Legislativo e do
Executivo federais diante dessa matéria não endossa esse
posicionamento doutrinário. Os três Poderes federais imprimem um
sentido amplo às normas gerais, alargando a competência legislativa
da União, em detrimento da dos Estados e dos Municípios. A decisão
a seguir transcrita ilustra bem o sentido amplo comumente atribuído
às normas gerais pelo STF:
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"Lei 14.861/05, do Estado do Paraná. Competência legislativa
concorrente para dispor sobre produção, consumo e proteção e
defesa da saúde. Art. 24, V e XII, da Constituição Federal. (...)
Ocorrência de substituição — e não suplementação — das regras que
cuidam das exigências, procedimentos e penalidades relativos à
rotulagem informativa de produtos transgênicos por norma estadual
que dispôs sobre o tema de maneira igualmente abrangente.
Extrapolação, pelo legislador estadual, da autorização constitucional
voltada para o preenchimento de lacunas acaso verificadas na
legislação federal. Precedente: ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJ 14-10-05." (ADI 3.645, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 31-5-
06, DJ de 1º-9-06). (Grifos nossos.)

A admissão pelos três Poderes da veiculação de normas gerais por
meio de atos infralegais – decretos, portarias, instruções normativas -
é um desdobramento desse sentido amplo atribuído ao conceito de
normas gerais. Como regra, o STF mantém, sobre a matéria, o
entendimento que já adotava antes da promulgação da Constituição
da República de 1988, expresso na seguinte decisão:

“Note-se, ademais, que, para se configurar o vazio que pode ser
preenchido supletivamente pelas leis estaduais, é preciso que não
haja legislação federal, que abarca não somente as leis, mas também
os diferentes atos normativos (decretos, regulamentos, circulares,
portarias, etc). que emanam da União Federal” ( Representação nº
1.153-4/1985).

O legislador federal, por sua vez, adotou esse entendimento, por
exemplo, na Lei Complementar nº 101, de 2000, – a chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal –, cujo art. 50, § 2º, estabelece: “A edição de
normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão
central de contabilidade da União, enquanto não implantado o
conselho de que trata o art. 67”. A matéria se enquadra em
orçamento, previsto no inciso II do art. 24 da Constituição da
República. A norma geral a que se refere esse dispositivo é a Portaria
Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 163, de
4/5/2001, que detalha a forma de elaboração dos orçamentos
públicos. Não se pode deixar de reconhecer a importância desse
procedimento padronizado para toda a Nação, indispensável para que
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se possa saber, por exemplo, quanto que o Estado brasileiro, em seus
três níveis de governo, gasta em cada política nas áreas de saúde,
educação, transporte etc. A idéia de que normas gerais representam
princípios e diretrizes não se sustenta nesse caso, porque a referida
portaria contém detalhes, minúcias sobre a matéria, embora não lhe
dê tratamento exaustivo.

Assim, entre os significados mencionados, por Diogo de Figueiredo
Moreira Neto, a prática das instituições brasileiras considera que as
normas gerais são aplicadas igualmente a todos os entes federativos
e que não devem exaurir a matéria. Esse sentido amplo atribuído às
normas gerais pelos três Poderes da União tem um duplo efeito para
os Estados federados. Por um lado, o Congresso Nacional e
sobretudo os Ministérios, os conselhos setoriais – como os Conselhos
Nacionais de Trânsito, de Saúde, de Educação - e as agências
reguladoras não encontram uma definição de normas gerais que limite
a edição de suas normas, o que restringe a competência legislativa
dos demais entes federativos. Por outro lado, quanto mais amplo o
sentido atribuído às normas gerais maior a possibilidade de que
existam lacunas a serem preenchidas pelas normas estaduais, com
fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição da República. Deve o legislador
estadual estar atento para o reconhecimento e o preenchimento
dessas lacunas, quando assim o exigir o interesse publico. Ao suprir
essas lacunas, o Estado não pode, todavia, disciplinar matérias que
se enquadram no conceito de interesse local, que se refere à
competência legislativa municipal.

A competência legislativa concorrente em direito urbanístico
O direito urbanístico, ramo no qual se enquadra a proposição em

tela, apresenta duas características que merecem destaque no
contexto desse debate. A primeira é o fato de que não há uma
instância federal que exerça função regulamentadora sobre a matéria,
como ocorre em outras áreas de competência legislativa concorrente,
como meio ambiente, saúde e educação. Esse fato amplia a margem
para o exercício da competência legislativa suplementar dos Estados
(art. 24, I, § 2º, da Constituição da República) e dos Municípios (30, II,
da Constituição da República). A segunda característica reside no fato
de que essa competência suplementar deve ser exercida sobretudo
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pelos Municípios, aos quais compete efetuar o planejamento territorial.
Não significa, contudo, que o Estado não tenha competência
legislativa em direito urbanístico. A esse respeito, confira-se a
seguinte decisão do STF:

“A criação, a organização e a supressão de distritos, da competência
dos Municípios, faz-se com observância da legislação estadual (CF,
art. 30, IV). Também a competência municipal, para promover, no que
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano - CF,
art. 30, VIII - por relacionar-se com o direito urbanístico, está sujeita a
normas federais e estaduais (CF, art. 24, I). As normas das entidades
políticas diversas - União e Estado membro - deverão, entretanto, ser
gerais, em forma de diretrizes, sob pena de tornarem inócua a
competência municipal, que constitui exercício de sua autonomia
constitucional." (ADI 478, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em
9/12/06, DJ de 28-2-97). (Grifos nossos.)

Fica evidente que, seja no exercício da competência legislativa
suplementar (art. 24, § 2º) , seja da supletiva (art. 24, § 3º), os
Estados federados podem legislar sobre direito urbanístico, não se
admitindo, todavia, que venham a exaurir a matéria, sob pena de
ofensa à autonomia municipal. Deve-se, contudo, reconhecer que
Municípios não são feudos ou ilhas, mas constituem uma rede na
medida em que as cidades interagem entre si com maior ou menor
intensidade. O enriquecimento e o progresso de uma cidade geram o
chamado efeito vizinhança, permitindo o desenvolvimento dos
Municípios vizinhos. O eixo Rio–São Paulo, por exemplo, apresenta
alta intensidade de interação entre as cidades que o compõem.
Segundo Mike Davis,

“Os geógrafos já mencionam um leviatã conhecido como Região
Metropolitana Ampliada Rio–São Paulo, que inclui as cidades de
tamanho médio no eixo viário de 500 quilômetros entre as duas
maiores metrópoles brasileiras, assim como a importante área
industrial dominada por Campinas; com população atual de 37
milhões de habitantes, essa megalópole embrionária já é maior que
Tóquio-Yokohama” (Planeta favela, 2006, p.16).

Evidentemente, cabe aos entes federativos regionais fixar diretrizes
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para o desenvolvimento dessa megalópole. Nesse contexto, fica claro
que a legislação urbanística não pode ficar a cargo exclusivo dos
Municípios. Esse entendimento sobre a matéria não é novo, pois,
afinal, já constava das lições de Hely Lopes Meirelles na década de
1980, para quem os planos diretores estaduais visam a “dar diretrizes
e a permitir aos Municípios a conjugação de seus planos diretores
locais ao sistema estadual. (...) É hoje pacífico que a planificação
urbanística deve ser feita “vasto raggio”, interligando-se os planos
menores aos maiores, até obter-se a funcionalidade orgânica prevista
na planificação nacional” (“Direito Municipal Brasileiro”. 1982, p. 401).
Aliás, a própria lei de uso e ocupação do solo, Lei Federal nº 6.766, de
1979, reconhece a competência legislativa suplementar dos Estados:

“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

poderão estabelecer normas complementares relativas ao
parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às
peculiaridades regionais e locais.”

O Projeto de Lei Federal nº 3.057, de 2000, que pretende substituir a
referida lei, também faz menção à competência legislativa dos
Estados em matéria urbanística. Com a argumentação desenvolvida
até o momento, fica clara a competência legislativa dos Estados para
suplementar a legislação federal em matéria urbanística.

Essa competência se amplia no âmbito das regiões metropolitanas,
em que a mesma malha urbana é integrada por vários Municípios. É
comum nessas regiões - mas não apenas nelas - que a gestão do solo
reflita uma dimensão da guerra fiscal entre os Municípios, que se
interessam pela implementação de loteamentos fechados em seus
territórios, possibilitando a cobrança de IPTU sem a demanda por
serviços públicos, mas resistem à implementação de habitações de
interesse social, que não geram a mesma receita É fundamental que
regras nacionais ou estaduais mudem essa tendência.

É preciso, ainda, fazer uma outra consideração: quando o legislador
federal edita uma norma de direito urbanístico, ele não precisa se
preocupar se ela interfere em questões de direito civil ou de direito
registral, por exemplo, que são matérias privativas da União. Uma
mesma lei federal pode transitar entre as matérias de competência
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concorrente e de competência privativa, desde que se trate de um
mesmo assunto, como exige a técnica legislativa. Assim, uma lei de
uso e ocupação do solo, que é sobretudo de direito urbanístico, pode
definir regras para o registro dos lotes, envolvendo, pois o direito
registral, que é competência privativa da União. Ao exercer as
competências legislativas suplementares ou supletivas, o Estado deve
se ater exclusivamente ao direito urbanístico – uma observação
importante para o exame da proposição em tela.

Os condomínios urbanístico, os loteamentos fechados e a proposta
de regulamentação federal

Cabe-nos indagar, nesse momento, se procede a argumentação do
autor da proposição em exame sobre a existência de lacuna na
legislação federal acerca dos chamados loteamentos fechados ou
condomínios urbanísticos. Mais uma vez, vale trazer à baila a
contribuição de Hely Lopes Meirelles: “Os loteamentos especiais estão
surgindo (...) nos arredores das grandes cidades, visando
descongestionar as metrópoles. Para esses loteamentos não há,
ainda, legislação superior específica que oriente sua
formação”(“Direito Municipal”. Ed. Malheiros, 1982, p. 273).

Em virtude da busca por mais segurança, o fenômeno observado
pelo administrativista na década de 80 se intensificou nos últimos
anos e não mais se restringe às grandes cidades. Contudo,
permanece a lacuna na legislação federal sobre a matéria, como
reconhece a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos
Deputados, que tem realizado diversas audiências públicas para
debater o assunto. É verdade que o art. 8º da Lei nº 4.591, de 1964 –
Lei dos Condomínios e Incorporações Imobiliárias –, admite a
construção de casas na forma de unidades autônomas em um mesmo
terreno. Segundo José Afonso da Silva, “esse dispositivo, na real
verdade, tem sido usado abusivamente para fundamentar os tais
loteamentos fechados. Foi ele estabelecido, certamente, não para tal
finalidade, mas para possibilitar o aproveitamento de áreas de
dimensão reduzida no interior das quadras, que, sem arruamento,
permitam a construção de conjuntos de edificações, em forma de
vilas, sob regime condominial. (...). Quando, no entanto, a situação
extrapola esses limites, para atingir o parcelamento de gleba com
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verdadeiro arruamento e posterior divisão da quadra em lotes, com
aproveitamento das vias de circulação preexistentes, então aquele
dispositivo não pode mais constituir fundamento do aproveitamento
espacial, em forma de condomínio, porque aí temos formas de
parcelamento urbanístico do solo”. (“Direito Urbanístico Brasileiro”, 3ª
edição, pp. 337-338). Deve-se mencionar ainda o art. 3º do Decreto-
Lei nº 271, de 28/2/67, que admite a aplicação da Lei nº 4.591, de
1964, para os loteamentos. Não obstante, pode-se questionar se esse
dispositivo foi recepcionado pela Lei nº 6.766, de 1979. Ainda que se
admita a sua vigência, ele disciplina a matéria no âmbito do direito
civil, que permanece sem a devida regulamentação sob o aspecto
urbanístico.

Cabe, contudo, fazer uma distinção entre condomínio urbanístico e
loteamento fechado, ambos carentes de legislação que estabeleçam
as normas gerais na perspectiva do direito urbanístico. Essa distinção
é importante porque o termo condomínio vem sendo utilizado pelo
mercado de forma indiscriminada e sem rigor técnico, referindo-se
comumente a situações que não configuram condomínios, nos termos
da legislação civil, mas apenas loteamentos fechados. Nos
condomínios urbanísticos, as vias de acesso, como ruas e avenidas,
pertencem aos condôminos, que devem, ademais, pagar IPTU delas
decorrentes. A área ocupada pelo condomínio constitui uma única
propriedade, divididas em frações ideais entre os proprietários, que
tem acesso exclusivo às suas respectivas unidades autônomas, como
ocorre nos edifícios. Nos loteamentos fechados, as vias de acesso e
outras áreas são doadas à municipalidade, na forma da Lei nº 6.766,
de 1979, que autoriza por lei o controle ao acesso a esses bens
públicos pela associação de moradores. A controvérsia jurídica sobre
a matéria é imensa, decorrente em grande parte da falta de legislação
federal.

Falta, contudo, não apenas lei federal, mas fiscalização na aplicação
das leis municipais pelas prefeituras. Por exemplo, é interessante
notar que, na maioria dos loteamentos fechados próximos à Capital
mineira, não há passeio para a circulação com segurança dos
pedestres – comumente, operários e empregados domésticos –, que
são expostos à situação de risco ao terem que utilizar as vias de
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veículos para se locomoverem.
Há muita controvérsia jurídica em torno tanto dos loteamentos

fechados quanto dos condomínios urbanísticos. Há autores que
sustentam a irregularidade de ambos até que lei com as normas
gerais sobre a matéria seja aprovada. Outros argumentam que
loteamento não pode ser fechado, porque a Lei nº 6.766, de 1979,
determina a integração da rede viária do novo loteamento aos
logradouros já existentes e, por isso, o acesso ao loteamento não
pode ocorrer por uma única via e restrito aos proprietários. Outros
sustentam, ainda, que a legislação civil federal não prevê os
condomínios urbanísticos como forma de expansão urbana. O fato,
contudo, é que os loteamentos fechados e os condomínios
urbanísticos vêm sendo implementados com o respaldo exclusivo de
leis municipais, sem que a União ou os Estados estabeleçam as
normas gerais para a matéria.

Os reiterados debates na Câmara dos Deputados sobre a matéria
ocorrem em virtude notadamente da tramitação do Projeto de Lei nº
3.057, de 2000, que, ao propor a revisão da Lei de Parcelamento de
Solo, versa tanto sobre os condomínios urbanísticos quanto sobre os
loteamentos fechados. Aqueles são definidos pela referida proposição
como “a divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à
edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso
comum dos condôminos, admitida a abertura de vias de domínio
privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao seu
perímetro” (art. 2º, XII). Segundo o art. 124 do mencionado projeto,
“admite-se a aprovação de loteamentos para fins urbanos com
controle de acesso” desde que, entre outras exigências, “lei estadual
ou municipal autorize a expedição de licença para esse tipo de
empreendimento”. A menção à legislação estadual parece confirmar a
competência do Estado para legislar sobre a matéria.

A proposição em exame tem o mérito de trazer para o Estado o
debate sobre a matéria, que é de grande relevância notadamente para
as cidades de grande porte e regiões metropolitanas. Quiçá possamos
subsidiar o debate federal sobre a matéria.

A análise da proposição
As considerações formuladas inicialmente neste parecer foram
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necessárias para o adequado exame da proposição, que envolve uma
complexidade de ordem tanto jurídica quanto social, em virtude do
surgimento de diversos empreendimentos urbanísticos com acesso
limitado aos proprietários sem a devida fixação de normas gerais
sobre a matéria. Como já foi ressaltado, não pode a proposição
extrapolar o campo de competência legislativa concorrente,
adentrando no direito penal e registral, como faz o Projeto de Lei
Federal nº 3.057, de 2000. Há que ter o devido cuidado, por outro
lado, de não exaurir o tratamento do assunto ou disciplinar matérias
de interesse local, invadindo a competência do Município.

No exame da proposição em tela, sempre que conveniente,
mencionamos o tratamento que o referido projeto federal e a
legislação em vigor dispensam à matéria.

O projeto parte do pressuposto de que a legislação civil (Lei nº
4.591, de 1964, combinada com o art. 3º do Decreto-Lei nº 271, de
1967) admite a figura do condomínio urbanístico, pois a legislação
estadual, ainda que baseada no § 3º do art. 24 da Constituição da
República, não poderia criar este instituto jurídico, em virtude de sua
natureza de direito privado. A tese jurídica contida nesse pressuposto
é controvertida, mas tem respaldo na doutrina e na experiência das
cidades. Ademais, o questionamento comumente se dirige não tanto
para o reconhecimento da existência dessa figura na ordem jurídica,
mas para a sua utilização como forma de expansão urbana, razão
pela qual a mantemos na proposição em apreço. Contudo, sugerimos
a adoção do conceito previsto na proposição federal, pelo seu rigor
técnico.

A definição de infra-estrutura básica, contida no inciso III do art. 1º
do projeto em tela, merece reparo, notadamente para ajustá-la à
definição de saneamento básico, contida no art. 3º da Lei Federal nº
11.445, de 5/1/2007.

O art. 3º prevê a possibilidade de se instituir loteamento fechado
depois de sua implementação. Essa é uma questão delicada e motiva
muitas ações judiciais, porque aqueles que já são proprietários ou
moradores podem não querer colaborar financeiramente com a
associação, criando um impasse. A jurisprudência sobre a matéria não
é uniforme. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já
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decidiu que os proprietários são obrigados a contribuir para a
associação que tem como objetivo a realização de benfeitorias e
prestação de serviços de interesse comum, conforme entendimento
adotado no acórdão abaixo:

“Loteamento aberto - Condomínio atípico - Associação dos
proprietários - liberdade de não associar-se - rateio das despesas
destinadas à manutenção, conservação e segurança dos moradores -
obrigatoriedade de todos os proprietários. O proprietário de imóvel
integrante de loteamento aberto, sem condomínio formalmente
instituído, ainda que não se ache obrigado a se associar a qualquer
entidade, se sujeita às deliberações estabelecidas pela maioria dos
proprietários de imóvel no loteamento, particularmente, quanto a
obrigatoriedade de pagamento das contribuições instituídas para
prover as despesas necessárias à manutenção, conservação e
segurança das vias internas e que, sem dúvida, redundam em
benefício de todos os moradores” (Des. Elias Camilo, Proc.
1.0188.03.015465-5/001(1), Julgamento 30/08/2007).

O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, contudo,
é diverso, como se verifica na ementa que se segue:

“Civil. Loteamento. Associação de moradores. Cobrança de
contribuição por serviços prestados. O proprietário de lote não está
abrigado a concorrer para o custeio de serviços prestados por
associação de moradores, se não os solicitou. Recurso especial
conhecido e provido” (Ministro Ari Pargendler, Recurso Especial nº
444.931).

A matéria, reitera-se, não está pacificada no Poder Judiciário em
decorrência, em grande parte, da falta de legislação federal. Parece-
nos, contudo, que não pode a legislação estadual resolver essa
controvérsia, porque, como sugere o acordão acima, a relação entre o
proprietário e a associação de moradores criada posteriormente à
venda de lotes refere-se ao direito civil, que se enquadra na
competência privativa da União. Por essa razão, optamos por suprimir
o art. 3º da proposição. Ademais, o fechamento de loteamento após a
sua aprovação e registro nos órgãos públicos competentes apresenta
o problema do acesso às áreas reservadas para o uso público,
questão que será adiante retomada.
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Os demais dispositivos da proposição em tela não têm igual
repercussão no âmbito das relações privadas, porque visam a
disciplinar os futuros empreendimentos de loteamentos fechados ou
de condomínios urbanísticos, nos quais as questões de natureza civil
são previamente estabelecidas desde o momento da compra dos lotes
ou das unidades autônomas. Tais dispositivos enquadram-se no
âmbito do direito urbanístico.

O art. 7º da proposição estabelece que, “para a implantação de
condomínio urbanístico, o empreendedor destinará ao uso público
área externa equivalente a 20% por cento da área do
empreendimento”. Vale, inicialmente, reproduzir o que dispõe a o art.
4º da Lei nº 6.766:

“Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos
seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista para a
gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo;

(...)
§ 1º - A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I deste

artigo não poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba,
salvo nos loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes forem
maiores do que 15.000 m² (quinze mil metros quadrados), caso em
que a percentagem poderá ser reduzida.”

Eis uma das questões centrais na polêmica em torno dos
loteamentos fechados e condomínios urbanísticos. O empreendedor
deve reservar espaços para uso público e instalação de
equipamentos. Embora os moradores desse loteamento sejam os
principais beneficiários, o espaço livre destina-se a toda a
comunidade. Afinal, a cidade deve ser um espaço de integração social
e de solidariedade, razão pela qual é fundamental que os
equipamentos públicos, como praças e áreas verdes, sejam de livre
acesso. Dessa forma, essas áreas devem ficar fora da área cujo
acesso é restrito.

A questão se torna ainda mais complicada quando envolve os
condomínios urbanísticos, em razão do tamanho. Se o condomínio for
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muito pequeno, não se justifica a aplicação da norma. Basta imaginar
um empreendimento que irá construir um conjunto de casas em uma
área de 10.000m². Não se pode admitir, por outro lado, o condomínio
muito grande, porque ele poderá representar um obstáculo ao
desenvolvimento urbano. Um empreendimento que hoje se encontra
um pouco afastado da cidade poderá ser alcançado, daqui a uma ou
duas décadas, pela malha urbana. Se for um loteamento fechado, a
mudança da lei municipal poderá alterar as regras de acesso às vias
públicas. Se for uma grande propriedade urbana, o poder público terá
que desapropriar as áreas de circulação. Vale retomar a lição de José
Afonso da Silva: condomínio não é o instituto adequado para a
promoção da expansão e do desenvolvimento urbano. Por isso, a
proposição deve estabelecer dois parâmetros acerca do tamanho dos
condomínios urbanísticos. Um para isentar empreendimentos
pequenos da exigência de transferir áreas para o poder público:
existem vários condomínios formados por blocos de apartamentos
ocupando até um quarteirão inteiro, e não se justifica incidir sobre
empreendimentos dessa proporção a regra prevista na proposição. O
outro parâmetro refere-se a um limite máximo para o tamanho de
condomínios urbanísticos. Essa recomendação, aliás, consta de
estudo formulado pela Consultora da Câmara dos Deputados, Suely
Mara Vaz Guimarães de Araujo, em abril de 2004, intitulado
“Condomínios urbanísticos”. Esta Comissão tem condições de sugerir
o primeiro parâmetro, deixando a cargo da discussão de mérito o
segundo. Em ambos os casos, deve-se permitir ao Município a sua
redução.

Há uma última consideração a fazer acerca da matéria tratada da
proposição em exame. O Projeto de Lei nº 3.057, de 2000, não prevê
loteamentos fechados, mas loteamentos com controle de acesso, no
qual a associação de bairro pode parar os interessados para registrar
dados pessoais básicos, mas não pode impedir o seu acesso (art.
124). Essa é uma possibilidade que deve ser considerada no mérito.

O tema da proposição é controvertido e complexo, razão pela qual
vale frisar que esta Comissão está consciente de que apenas dá início
ao debate nesta Casa sobre a matéria, o qual deverá se estender,
com subsídios tanto das autoridades locais e nacionais quanto dos
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setores da sociedade envolvidos, como empresários, acadêmicos e
movimentos sociais.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.880/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece normas gerais para a instituição de loteamentos
fechados e condomínios urbanísticos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais para a instituição e

implementação de loteamentos fechados e condomínios urbanísticos,
nos termos do § 3º do art. 24 da Constituição da República.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por:
I - loteamento fechado o loteamento em que o acesso aos bens de

domínio público é restrito aos proprietários ou àqueles por eles
autorizados, e os serviços públicos, definidos em lei municipal,
desempenhados por associação de moradores, devidamente
constituída;

II - condomínio urbanístico o terreno sob regime de co-propriedade,
dividido em unidades autônomas destinadas a abrigar edificações
residenciais, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso
comum;

III - infra-estrutura básica os sistemas de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, distribuição de energia elétrica,
manejo de águas pluviais, pavimentação e disposição adequada de
resíduos sólidos;

IV - infra-estrutura complementar a arborização viária, as redes de
telefonia, comunicação e de gás canalizado e os demais elementos
não considerados infra-estrutura-básica.

Art. 3º - A instituição de loteamento fechado ou condomínio
urbanístico fica condicionada à existência de plano diretor do
Município, aprovado ou revisto após a promulgação da Lei nº 10.257,
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de 10 de julho de 2001, e sujeita-se a suas disposições.
Art. 4º - É vedada a instituição de condomínio urbanístico:
I - na hipótese de o empreendimento impedir a continuidade do

sistema viário existente ou projetado ou o acesso a bens públicos.
II - Em áreas:
a) necessárias à preservação ambiental e à defesa do interesse

cultural ou paisagístico;
b) sem condições de acesso pelo sistema viário oficial;
c) sem infra-estrutura sanitária adequada;
d) com condições geológicas inadequadas à edificação;
e) com declividade natural igual ou superior a 30% (trinta por cento);
f) com problemas de erosão em sulcos e voçorocas, até sua

estabilização e recuperação;
g) aterradas com material nocivo à saúde pública;
h) em condições sanitárias inadequadas devido à poluição;
i) alagadiças ou contíguas a mananciais, cursos de água, represas e

demais recursos hídricos, sem a prévia manifestação das autoridades
competentes;

j) alagadiças ou sujeitas à inundação, antes de serem tomadas
providências para assegurar o escoamento das águas.

Parágrafo único - Em áreas com as características descritas na
alíena “a” do “caput”, poderá ser instalado condomínio urbanístico,
caso haja justificado interesse público de ordem ambiental.

Art. 5º - Competirá aos condôminos ou a associação de bairros,
respectivamente, nos condomínios ou nos loteamentos fechados, a
manutenção do sistema viário, das áreas destinadas ao uso comum e
da infra-estrutura complementar interna.

Art. 6º - Para a implantação de condomínio urbanístico com área
superior a 10.000m2 (dez mil metros quadrados) ou de loteamento
fechado, o empreendedor destinará ao uso público área externa
equivalente a pelo menos 25% (vinte por cento) da área do
empreendimento.

Art. 7º - A área a que se refere os art. 6º poderá ser:
I - ampliada por lei municipal;
II - localizada em qualquer parte do Município, conforme legislação

municipal.
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Art. 8º - Caberá ao empreendedor:
I - a demarcação dos lotes, das quadras e das áreas destinadas a

equipamento comunitário;
II - a implementação da infra-estrutura básica, do sistema viário, das

áreas de uso comum e de equipamentos de prevenção e combate a
incêndios, conforme projeto previamente aprovado pelo Corpo de
Bombeiros.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.949/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
1.949/2007 tem por objetivo alterar a Lei nº 15.424, de 30/12/2004,
que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento
dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização
Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade
estabelecida em lei federal.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a
juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição sob comento modifica a Lei nº 15.424, de 30/12/2004,

que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento
dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização
Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade
estabelecida em lei federal e dá outras providências, ao acrescentar
um inciso ao art. 30 da citada lei, com o intuito de penalizar o notário
ou registrador que não afixar, nas dependências do cartório, em local
visível, cartazes informando a respeito dos atos sujeitos a gratuidade
previstos em lei.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que esta Comissão, em sua
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esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o
aspecto jurídico-constitucional, cabendo a avaliação da conveniência
e da oportunidade da matéria às comissões de mérito, em obediência
ao que dispõe o Regimento Interno. Sob esse aspecto, esta Comissão
constatou que o projeto em apreço não apresenta vício de
inconstitucionalidade de natureza formal.

Por outro lado, o Estado membro é competente para tratar do tributo
a que se refere a lei que se pretende modificar. O art. 236, § 2º, da
Constituição Federal determina que lei federal estabelecerá as normas
gerais para a fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro. O referido parágrafo foi
regulamentado pela Lei nº 10.169, de 2000, a qual dispõe, em seu art.
1º, que os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro. Verifica-se, pois, que o Estado possui competência para
legislar sobre emolumentos e, no âmbito de sua competência, editou a
Lei nº 15.424, de 30/12/2004. Esta é a norma que se pretende
modificar por meio do projeto de lei em exame, e inexiste óbice a que
parlamentar deflagre o processo legislativo, neste caso.

Além disso, a medida prevista no projeto sob comento - afixação,
nas dependências dos cartórios, de cartazes informando quais atos
sujeitos a gratuidade estão previstos em lei - confere mais efetividade
à legislação que prevê a isenção do pagamento de emolumentos
referentes ao registro civil das pessoas naturais, ao divulgar a
existência do benefício. A Lei Federal n° 9.534, de  10/12/97,
estabelece que não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de
nascimento e pelo assento de óbito nem pela primeira certidão
respectiva, concedendo aos reconhecidamente pobres a isenção do
pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo
cartório de registro civil. A lei estadual em questão, por sua vez,
estabelece, em seu art. 21, que os declaradamente pobres estão
isentos do pagamento de emolumentos pela habilitação do casamento
e respectivas certidões e pelo registro de emancipação, ausência,
interdição e adoção.

Enfatizamos, na oportunidade, que é de suma importância a
acessibilidade ao registro civil das pessoas naturais, uma vez que este
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configura, mais do que prova do estado das pessoas, condição de
cidadania.

Verifica-se, assim, que há compatibilidade entre o ordenamento
jurídico e a proposição em análise, devendo, portanto, ser a matéria
objeto de apreciação e deliberação pelo Poder Legislativo.

Apresentamos, assim, o Substitutivo n° 1, com o fit o de criar
obrigação correspondente a hipótese de cominação de multa que se
pretende criar com a proposição em estudo, qual seja a afixação pelos
oficiais de registro civil das pessoas naturais, nas dependências dos
cartórios, de cartazes informando os atos de sua competência sujeitos
à gratuidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.949/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe
sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 21 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, fica

acrescido do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A - O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais afixará,

nas dependências do serviço, em local visível, de fácil leitura e acesso
ao público, cartazes informando os atos de sua competência que
estão sujeitos à gratuidade.”.

Art. 2º - O art. 30 da Lei nº 15.424, de 2004, fica acrescido do
seguinte inciso IV:

“Art. 30 - (...)
IV - não afixar os cartazes de que trata o art. 21-A desta lei.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.028/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo alterar o art. 2º da Lei nº 14.601, de
23/1/2003.

A matéria 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 proposição 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 2.028/2008 tem como finalidade alterar a

redação do art. 2º da Lei nº 14.601, de 23/1/2003, a fim de dilatar o
prazo para a construção de ginásio poliesportivo com pista de
atletismo, finalidade prevista para o imóvel doado com autorização da
referida lei.

Cabe esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, concede prazo de cinco anos ao donátário
do imóvel, contados a partir da publicação da nova norma, para o
cumprimento da obrigação. Além disso, prevê a reversão do bem ao
patrimônio do Estado se, findo esse prazo, não estiverem concluídas
as obras.

Cabe ressaltar que a doação autorizada pela Lei nº 14.601 atendeu
à exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, pois a transferência do imóvel foi efetivada após
autorização desta Casa.

Assim sendo, a dilação do prazo pretendida pelo projeto de lei em
análise não fere a legislação vigente sobre a matéria, não representa
despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei
Orçamentária.
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Em face dessas ponderações, não há impedimento a sua
transformação em lei.

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

2.028/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Getúlio Neiva -

Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.040/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre a criação do Programa de Inserção de Direitos e
Cidadania nas escolas públicas do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende criar o Programa de Inserção de

Direitos e Cidadania na rede pública estadual de ensino fundamental e
médio. Determina, também, que o conteúdo pedagógico do programa
verse, prioritariamente, sobre defesa dos direitos fundamentais,
deveres individuais e coletivos, garantias individuais, direitos do
consumidor, da criança, do adolescente, da mulher, do idoso e do
portador de deficiência e proteção do meio ambiente. Finalmente,
dispõe que a Secretaria de Educação firmará convênios com as
faculdades de Direito para que universitários, em regime de estágio,
ministrem aulas.

Passamos à análise da proposição.
Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a elaboração e a execução

de programas são atividades administrativas e estão inseridas nas
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competências materiais do Estado, cabendo ao Poder Executivo,
detentor dos instrumentos apropriados para criar programas
governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a competência
para instituir esse tipo de ação.

A Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções
para cada um desses Poderes, atribuindo-lhes competências próprias,
mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada Poder possui uma
função predominante, que constitui uma parcela da soberania estatal,
além de outras funções previstas no texto constitucional. São essas,
respectivamente, as chamadas funções típicas e atípicas.

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra. Ao Poder Executivo, a
norma constitucional atribui a função típica de administrar, por meio de
atos de chefia de Estado, de governo e de administração.

Ressalte-se que a atividade legislativa 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 esvaziaria a atuação institucional do
Executivo.

E, ainda, quanto à autorização para a celebração de convênios,
conforme já foi salientado por esta Comissão, o Poder Legislativo não
tem competência para editar norma autorizando ou, muito menos,
obrigando o Executivo a firmar convênio, uma vez que a celebração
de convênio é atividade de caráter eminentemente administrativo,
sendo, portanto, da competência deste último. Nesse sentido, dispõe
a Carta mineira, no art. 90, XVI, que compete privativamente ao
Governador do Estado celebrar convênio com entidade de direito
público ou privado.

A Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 165, publicada no “Diário da Justiça” de
26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da autorização do
Legislativo para firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso
XXV do art. 62 da Constituição Estadual, o qual determinava que
competia à Assembléia Legislativa autorizar a celebração de convênio
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pelo governo do Estado com entidades de direito público ou privado e
ratificar o que, por urgência ou interesse público, for efetivado sem tal
autorização, desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos
dez dias subseqüentes à sua celebração.

Finalmente, a Lei no 15.476, de 12/4/2005, já determinou a inclusão
de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de
ensino fundamental e médio, consignando expressamente, em seu
art. 2o, II, que integram os referidos conteúdos os seguintes temas:
direitos humanos, compreendendo direitos e garantias fundamentais,
direitos da criança e do adolescente, direitos políticos e sociais;
noções de direito constitucional e eleitoral; organização político-
administrativa dos entes federados; educação ambiental; direitos do
consumidor; direitos do trabalhador; formas de acesso do cidadão à
Justiça.

Desse modo, fica clara a inocuidade da medida em questão bem
como a inconstitucionalidade, tendo em vista o princípio da separação
dos Poderes, razão pela qual entendemos que o projeto sob comento
não deve prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.040/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.044/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 159/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.044/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Machado um imóvel com área de 10.000,00m², situado
no lugar denominado Caiana, nesse Município, e registrado sob o nº
8.953, a fls. 41 do Livro 3-L, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Machado.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da
Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a
efetivação da transferência de domínio. 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
devidamente justificado.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, a área a ser
doada destina-se à construção de creche e de um posto de saúde.
Portanto, esse propósito está em consonância com o interesse da
comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá 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.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.044/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.050/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 165/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Pedralva o imóvel que
especifica.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.050/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Pedralva um imóvel com área de 575m², situado na Rua
Dr. Jorge Bacha, nesse Município, registrado sob o nº 6.021, a fls. 31
do Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pedralva.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. 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
interesse público devidamente justificado.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que a
área a ser doada destina-se à implantação do Programa de Saúde da
Família. Portanto, esse propósito está em consonância com o
interesse dessa comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá 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.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova redação ao “caput” do art.
1º, para corrigir dado cadastral do imóvel e adequá-lo à técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.050/2008 com
a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pedralva o imóvel situado na Rua Dr. Jorge Bacha, no Município de
Pedralva, constituído pela área de 575m², registrado sob o nº 6.021, a
fls. 31 do Livro 3-E, no Cartório de Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Pedralva.”.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.828/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva e visa autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER - MG - a doar ao Município de Ouro
Fino 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 1.828/2007 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o DER - MG possa doar ao Município
de Ouro Fino um terreno com 4.029,62m², situado na Rua Rogério
Gissoni, naquele Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, o parágrafo único de seu art. 1º preceitua que o imóvel será
destinado à instalação do Departamento Municipal de Transportes; e o
art. 2º, o seu retorno 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 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
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legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.828/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Getúlio Neiva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.413/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.413/2007, de autoria da  Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.413/2007
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1° da
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Resolução n° , de de de 2008) foi publicada no “Diá rio do Legislativo”
de 14.3.2008.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.724/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.724/2007, de autoria da  Comissão de
Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto
no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras
devolutas que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.724/2007
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1° da

Resolução n° ... , de ... de ... de 2008) foi publi cada no “Diário do
Legislativo” de 14.3.2008.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/3/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Cônego
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Adherbal Murta  de  Almeida  (Padre Murta),  ocorrido  no dia
8/3/2008, em   Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Terezinha Borges Silvério, ocorridoem 8/3/2008, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE MARÇO DE 2008

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 5.311, DE 14 DE MARÇO DE 2008

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 14 de março de 2008;

220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do Brasil.
Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1° da

Resolução n° 5.311, de 14 de março de 2008) foi pub licada no “Diário
do Legislativo” de 15.3.2008.

RESOLUÇÃO N° 5.312, DE 14 DE MARÇO DE 2008
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 14 de março de 2008;

220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do Brasil.
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Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1° da

Resolução n° 5.312 , de 14 de março de 2008) foi pu blicada no “Diário
do Legislativo” de 15.3.2008.

ATAS
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/3/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Célio Moreira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 173/2008
(encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 1.973/2007) - Ofícios - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 2.157 a 2.163/2008 - Requerimentos nºs 2.059 a 2.061/2008 -
Comunicações: Comunicação do Deputado Walter Tosta - Interrupção
e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - 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 -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Paulo Cesar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

“MENSAGEM Nº 173/2008*
- A Mensagem nº 173/2008 e emenda ao Projeto de Lei nº

1.973/2007 foram publicados na edição anterior.
OFÍCIOS

Da Sra. Vanessa Grazziotin, Presidente da Comissão da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional da Câmara de
Deputados, encaminhando relatório de atividades da referida
Comissão referente ao exercício de 2007. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.727/2007, da Comissão
de Política Agropecuária.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, informando,
em atenção ao Ofício nº 326/2008/SGM, da impossibilidade do
comparecimento a audiência pública da Comissão de Defesa do
Consumidor. ( - À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.963/2007, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.963/2007.)

Do Sr. Aluísio Augusto Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do
Ministério dos Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 734/2007, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Eugênio Pascelli Gonçalves Lima, Presidente da Câmara
Municipal de Coronel Fabriciano, encaminhando moção de repúdio,
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assinada por todos os membros dessa Casa, ao Sr. Alfredo Calixto,
Diretor do Ceresp dessa localidade, pelo tratamento dispensado aos
Vereadores que tentaram visitar essa instituição, em 27/2/2008. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Vanderlei Tomé, Presidente da Câmara Municipal de Caldas,
encaminhando cópia de requerimento do Vereador José Luiz de
Carvalho, aprovado por essa Casa, no qual solicita seja realizada
visita de representante da Comissão de Direitos Humanos desta
Assembléia à cadeia pública daquele Município. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
encaminhando pareceres em atenção a pedidos da Comissão de
Justiça referentes aos Projetos de Lei nºs 1.870, 1.904 e 1.953/2007,
1.982, 1.988 e 1.990/2008. (- Anexem-se os ofícios e os pareceres
aos respectivos projetos.)

Do Sr. Francisco Vieira Chagas, Delegado-Geral de Polícia,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.738/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Lúcio Sampaio, Chefe de Gabinete do Sistema Fiemg,
informando da impossibilidade de seu comparecimento ao ciclo de
debates “Licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável” e
indicando o Sr. Vitor Feitosa como representante dessa entidade no
evento.

Da Sra. Regina Maria Batista, Chefe de Gabinete da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -
Codevasf -, indicando, em atenção a solicitação da Cipe São
Francisco, o Sr. Sidenísio Lopes de Oliveira como representante da 1ª
Superintendência Regional daquele órgão em grupo técnico. (- À Cipe
São Francisco.)

Do Sr. Wilton Ribeiro de Sales, Presidente da Associação de
Criminalística do Estado de Minas Gerais - Acemg -, encaminhando
cópia de documento enviado por essa entidade ao Chefe de Polícia
Civil e solicitando o apoio desta Casa à valorização e independência
do Instituto de Criminalística. (- À Comissão de Segurança Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.157/2008

Declara de utilidade pública o Centro de Formação Francisca Veras,
com sede no Município de Governador Valadares.

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

Francisca Veras, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O Centro de Formação Francisca Veras, organização

da sociedade civil sem fins lucrativos, tem como finalidades promover
a capacitação científica e tecnológica de trabalhadores, estimulando o
desenvolvimento da agricultura ecológica e orgânica, com tecnologias
alternativas, visando à preservação do meio ambiente, bem como
estimular pesquisas na área de saúde, em particular para a obtenção
e divulgação de conhecimentos referentes a plantas medicinais e
nutrição, além de desenvolver projetos educacionais.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.158/2008
Proíbe a inclusão do nome de consumidores no cadastro de

proteção ao crédito, em razão de dívidas provenientes da prestação
de serviços educacionais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A inclusão do nome dos consumidores em cadastros ou

banco de dados de consumidores, de serviços de proteção ao crédito
ou congêneres, em virtude de qualquer informação de
inadimplemento, fica proibida, quando se tratar de dívida contratada
com instituição de ensino, para prestação de serviços educacionais.
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§ 1º - Entende-se por instituições de ensino estabelecimentos
destinados à educação formal, em todos níveis de aprendizado, como
aqueles destinados à prestação dos ensinos infantil, médio,
fundamental, superior e pós-graduação.

§ 2º - A proibição prevista no “caput” deste artigo se estende às
mantenedoras de cursos profissionalizantes, cursos a distância
prestados a alunos residentes no Estado de Minas Gerais e a
educação especial.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 205, destaca os

três pilares de sustentação da base educacional brasileira: pleno
desenvolvimento da pessoa humana, preparo da pessoa para o
exercício da cidadania, qualificação da pessoa para o trabalho.

Somando o dispositivo apresentado ao art. 6º da Constituição
Federal, elevamos o direito à educação à categoria de direito
fundamental.

Desta forma, cumpre ao Estado oferecer um ensino público de
qualidade e de forma universal, e autorizar os particulares a explorar a
educação, atendidos dois requisitos previstos no art. 209 da
Constituição Federal: cumprimentos das normas gerais de educação;
autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.

Sendo o ensino particular autorizado pelo Estado e submetido às
normas gerais de educação, mister é reconhecer sua integração com
os princípios norteadores da universalização da educação, como o
preparo da pessoa humana e a formação cidadã.

Destarte, é inconcebível a prática reiterada de todos os
estabelecimentos de ensino particulares no Estado de Minas Gerais
de cobrar pela inadimplência de seus alunos, sob a coação de lhes
impingir a mácula de não responsáveis perante o crédito do consumo.

O sistema educacional não pode ser equiparado à sociedade
consumista e à co-relação do cidadão como consumidor. O aspecto
da cidadania está além da simples força monetária para aquisição de
produtos e bens de consumo.

A educação privada deve atender aos fins de formação da pessoa
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humana, à capacitação profissional e à modelagem do cidadão
brasileiro.

Nos dizeres do professor José Afonso da Silva, extraídos de sua
obra “Curso de Direito Constitucional Positivo”, editora Malheiros, 26ª
edição, pág. 312: “A consecução prática desses objetivos só se
realizará num sistema educacional democrático, em que a
organização da educação formal (via escola) concretize o direito de
ensino, informado por alguns princípios com eles coerentes, que,
realmente, foram acolhidos pela Constituição, tais são: universalidade
(ensino para todos), igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade do
ensino público, valorização dos respectivos profissionais, gestão
democrática da escola e padrão de qualidade (...)”.

Assim, temos que a escola particular deve atender à formação da
cidadania e não se coaduna com esta formação a força coativa de
impingir a um estudante a pecha de mal pagador, enquanto na
realidade está sendo preparado para vida e para viver como cidadão
em sociedade.

A escola não deve ser equiparada a meio de consumo, como se
estivesse colocada no mercado para ser adquirida. Como se trata de
estabelecimento autorizado a funcionar pelo poder público e como
deve atender aos ditames gerais da educação, é impossível permitir
que se relacione com a sociedade como mecanismo de arrecadação,
possuindo força de estabelecimento comercial para coagir a cobrança
por meio de inscrição aos sistemas de proteção ao crédito.

Neste diapasão, é mister consignar o magistério dos professores
Luiz Alberto David de Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, pinçados
da obra “Curso de Direito Constitucional”, editora Saraiva, 10ª edição,
pág. 493: “Assim sendo, nenhum estabelecimento educacional pode
funcionar regularmente sem a prévia autorização do Poder Público,
sob pena de burla ao dispositivo constitucional citado, bem como a
disposição do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
educação prestada sem autorização pública não existe sob o ponto de
vista legal”.

É mister consignar que os estabelecimentos de ensino continuam a
possuir meio lícito de cobrança dos inadimplentes, por via de acesso
ao poder jurisdicional do Estado. Desta forma, não necessitam
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constranger uma pessoa em formação ou seu mecenas, para obter o
valor contratado, quando possui acesso ao Judiciário para tal
finalidade.

Por se tratar de matéria relacionada com a educação e o consumo,
possui o Estado titularidade para legislar sobre o assunto, consoante
incisos V e IX do art. 24 da Constituição Federal e, por se tratar de
matéria relacionada com direito fundamental, possui a Assembléia
Legislativa legitimidade para legislar sobre o assunto.

- 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 2.159/2008
Inclui o teste de Schiller nos exames de Papanicolaou realizados

pela rede estadual de saúde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo deverá incluir o teste de Schiller nos

exames de colpocitologia oncócita ou Papanicolaou, realizados pelas
unidades de atendimento da rede estadual de saúde.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: No Brasil, estima-se que o câncer de colo de útero seja

o 3º mais comum na população feminina, sendo superado pelo câncer
de pele (não melanoma) e pelo câncer de mama. Esta alta incidência
está diretamente relacionada à ausência de uma política que privilegie
a educação para prevenção, bem como à baixa resolutividade dos
serviços de saúde. Por este motivo, é digno de uma atenção especial
das autoridades, dos profissionais de saúde e da população em geral.

O câncer do colo uterino apresenta um dos mais altos potenciais de
prevenção e cura, chegando perto de 100%, quando diagnosticado
precocemente.

A colpocitologia oncócita, também conhecida sob as denominações
de exame de Papanicolaou, exame preventivo, exame citológico ou
exame citopatológico, é amplamente usada na prevenção do câncer
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do colo de útero. Consiste na coleta de material cérvico-vaginal
(células oriundas da ectocérvice) com o objetivo de detectar
alterações celulares que precedem ou caracterizam o processo
neoplásico, além de identificar a microflora vaginal. É considerado um
método de baixo custo que torna possível a detecção de lesões
precursoras de formas iniciais da doença.

Todavia, a identificação de processos neoplásicos apenas pelo
exame de Papanicolaou, como é comumente conhecido, pode
apresentar falhas, com índices importantes de falsos negativos, daí a
sua associação a outros exames, a exemplo do teste de Schiller em
sua fase final. O teste de Schiller tem a finalidade de demarcar áreas
de epitélio escamoso cérvico-vaginal, que é rico em glicogênio e,
portanto, adquire uma coloração marrom-escura. Áreas pobres em
glicogênio adquirem uma tonalidade amarelo suave, caracterizando
um teste de Schiller positivo. Esta alteração não significa,
necessariamente, a presença de lesão suspeita de neoplasia,
devendo ser relacionada pelo ginecologista com outros exames, como
a colposcopia.

Assim, o exame de Papanicolaou deve ser complementado pelo
teste de Schiller, por ser procedimento auxiliar e eficaz na constatação
de lesões do colo uterino.

Portanto, a inclusão da obrigatoriedade do teste de Schiller na
realização do exame de Papanicolaou irá contribuir para a melhoria de
condições de saúde da mulher e, conseqüentemente, diminuir as
despesas do erário, uma vez que, sendo detectado precocemente o
câncer de colo de útero, seu tratamento é rápido, eficaz e de baixo
custo.

Isto posto, conclamamos os nobres Deputados a concederem apoio
a este projeto de lei, por se tratar de matéria meritória e relevante, que
visa à necessária melhoria no atendimento de saúde estadual.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.160/2008
Declara de utilidade pública a Associação Dramática de Baependi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada a utilidade pública da Associação Dramática
de Baependi, com sede no Município de Baependi.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2008.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada em 1983 e em pleno funcionamento desde

então, a Associação Dramática de Baependi realiza em sua
comunidade um trabalho de larga importância cultural. Por meio da
encenação de eventos históricos fundamentais para a formação do
perfil cultural da comunidade, a entidade não apenas atua como
difusora de cultura, como também promove a integração comunitária.
Trata-se, em verdade, de um trabalho cuja importância deve ser
reconhecida pelos representantes do povo mineiro.

Ante o exposto, e diante do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação deste singelo 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 2.161/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

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

Desenvolvimento Comunitário de Três Barras, com sede no Município
de Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Com sede no Município de Prata, o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Três Barras tem como objetivo
reunir recursos materiais e humanos para fins assistenciais e para
execução de programas impulsionadores do progresso na
comunidade de Três Barras e região. Congregando órgãos e pessoas
interessadas em melhorar as condições socioeconômicas locais,
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promove a união de esforços em torno de iniciativas que beneficiem
especialmente os mais necessitados.

Ademais, a entidade presta serviços para contribuir com o fomento e
a racionalização das explorações agropecuárias e assegurar os
cuidados necessários à manutenção do meio ambiente, além de
auxiliar na proteção da saúde da família, da gestante, da criança e do
idoso.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobre pares à 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 2.162/2008
- O Projeto de Lei nº 2.162/2008 foi publicado na edição anterior.

PROJETO DE LEI Nº 2.163/2008
Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que liga a cidade

de Itamarandiba ao Município de Aricanduva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica transferido para o Estado sob a responsabilidade do

Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -, o trecho que
liga a cidade de Itamarandiba ao Município de Aricanduva, passando
pelo Distrito de Contrato, por meio da MG-117.

Art. 2° - O trecho transferido será incluído no sis tema rodoviário
estadual.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: Este projeto tem por finalidade transferir para o Estado,

sob a responsabilidade do DER-MG, o trecho que liga a cidade de
Itamarandiba ao Município de Aricanduva, passando pelo Distrito do
Contrato, por meio da MG-117, situado na mesorregião do Vale do
Jequitinhonha.

Atualmente, essa região encontra-se em acelerado desenvolvimento
econômico, despontando no cenário mineiro como grande produtora
de madeira e carvão. No entanto, padece de sérios problemas no
setor rodoviário, cuja estruturação é essencial para o escoamento da
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produção, bem como para a facilidade, a rapidez e a segurança na
movimentação decorrente do direito de ir e vir do cidadão.

Nesse contexto, é de extrema importância a transferência desse
trecho para a administração pública estadual, visto que essa, em
relação aos Municípios, detém uma considerável previsão
orçamentária para estruturação, recuperação e manutenção de
estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei n° 11.403 já autorize o DER- MG a
estabelecer formas de cooperação com os Municípios para
implementar políticas rodoviárias, necessária é a outorga desta Casa,
uma vez que tal proposta vem substanciar na lei a expressão de uma
vontade política daquela região.

A experiência demonstra que mitigar a atividade legislativa,
concedendo ao Executivo a livre disposição das ações e dos atos da
sua administração, é condenar esse ao arbítrio e à imposição de sua
vontade em detrimento da soberania popular. Se o Parlamento não
legisla, também não controla nem fiscaliza os atos do governo, e
incorre, com isso, em verdadeira omissão e violação ao disposto no
art. 70 da Constituição Federal.

Assim, sem querer escusar o DER-MG da sua competência
garantida em lei, bem como da estrita observância dos instrumentos
jurídicos necessários para a transferência de fato do trecho que liga
Itamarandiba à Aricanduva, este projeto vem apenas conceder
publicidade e legalidade a um anseio tão importante e necessário para
o desenvolvimento da região.

São essas as considerações pelas quais se espera desta augusta
Casa a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.059/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado apelo ao Presidente do Ipsemg com vistas a que seja
reinserida na tabela do Instituto o procedimento oxigenoterapia
hiperbárica . (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.060/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
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formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
liberação de uma viatura para o patrulhamento da zona rural do
Município de Machado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.061/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à implantação
de Superintendência Regional de Ensino no Município de Viçosa. (- À
Comissão de Educação.)

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Walter

Tosta.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte desta reunião à comemoração do lançamento da “Campanha
da Fraternidade 2008”.

- A ata desta solenidade será publicada no “Diário do Legislativo” de
18.3.2008.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Estão reabertos os

nossos trabalhos ordinários.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2008

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Carlos Mosconi; aprovação - Questão de
ordem - Requerimento do Deputado João Leite; aprovação - Votação,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.690/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Inexistência de quórum especial para votação de
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projeto de lei complementar - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.604/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.631/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.632/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.817/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
15/2007; aprovação  na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº
1 - Questões de ordem - Encerramento.

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 - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h6min, 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
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- O Deputado João 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.

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

Mosconi, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
o Projeto de Lei nº 1.690/2007 seja apreciado em 1º lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, gostaria, de início, de

destacar o êxito do ciclo de debates realizado nesta Casa, ontem e
hoje. Mas a minha questão de ordem mesmo, Sr. Presidente,
aproveitando a presença do nobre colega Deputado João Leite, é
outra: temos apresentado à Comissão de Direitos Humanos muitos
problemas, a maior parte deles relativa à Polícia Militar. Não sei se,
por retaliação, mas o que aconteceu no domingo será levado a sério
por mim, assim como tenho levado a sério todas as questões que me
chegam, destacando a minha indignação. No domingo à tarde,
estavam meu pai, de 69 anos, e meu irmão, com seu filho de 9 anos,
num “pesque-pague” da zona rural de Urucânia. Ao sair de lá, meu
irmão esbarrou num carro, em que nem sequer causou um arranhão
e, ao descer do próprio carro, já encontrou um policial que, à paisana,
sacou a sua arma e deu três tiros, furando três pneus do carro e
deixando atordoados a criança e meu pai, já uma pessoa idosa. Não
bastasse a arrogância desse policial, que é o Cb. Cristiano, seu
Comandante, o Sarg. Anísio, lá chegou com outros policiais com todo
o autoritaritarismo, dizendo que bater e matar não têm diferença para
ele. Levaram-nos para a delegacia - isso em torno de 5 horas da tarde
-, deixaram-nos lá sem tomar nenhum depoimento, mas retidos numa
sala. Somente em torno das 22 horas é que os levaram de carro para
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outra comarca. Urucânia pertence à Comarca de Jequeri, e eles os
levaram para a Comarca de Ponte Nova, só liberando-os às 2h30min.
Por isso gostaria de externar a minha indignação. Hoje, para lá
destinamos um advogado para apanhar os relatos. São dezenas de
pessoas, no Município de Urucânia, que vêm sofrendo humilhação e
tortura por parte dos policiais. Nós, que sempre destacamos que
temos honra da Polícia Militar mineira, estamos sendo levados a
refazer o nosso conceito. Isso porque, Deputado João Leite, os fatos
estão-se generalizando. Eu nunca condeno a instituição como um
todo, por saber que, em cada instituição, até na menor instituição, que
é a família, temos um ou outro que se desvia. O problema é que esses
acontecimentos têm ocorrido de forma generalizada, e não devemos
deixar a situação do jeito que está. Não bastasse a humilhação
sofrida, trata-se de uma pessoa idosa, de 69 anos, e de uma criança
de 9 anos, que presenciou esse ato bárbaro, de abuso de autoridade
desse policial chamado Cristiano. Assim sendo, estou aqui para
compartilhar o acontecido com os demais colegas e ainda para
externar a nossa indignação em relação aos soldados, aos policiais
irmãos Ribeiro, de Ouro Preto. Temos provas de que foram eles os
responsáveis pela execução de um jovem, entre tantas outras
denúncias de tortura apresentadas contra os irmãos Ribeiro, de Ouro
Preto. Era essa a questão de ordem, com toda a minha indignação.
Vamos cobrar tanto do Estado quanto do Comando da Polícia, para
que se faça justiça no caso relacionado a esses policiais. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com muita alegria, a Presidência anuncia que, no
dia 9 deste mês, o Deputado Paulo Cesar aniversariou, e ontem, dia
10, foi aniversário do nosso colega Deputado Vanderlei Jangrossi. A
eles formulamos votos de muitas bênçãos e felicidades.

Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
89/2007 seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de
votação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.690/2007, do Deputado
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Carlos Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Poços de Caldas o imóvel que específica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.690/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para a
votação de projeto de lei complementar, mas que há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.604/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Santo Antônio do Monte o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.631/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Barbacena o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.632/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Departamento de Estradas de
Rodagem - DER-MG - a doar ao Município de Campo Belo o imóvel
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.817/2007, do Deputado
Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Manhuaçu o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 15/2007, do Deputado
Eros Biondini, que autoriza o Poder Executivo a implantar, na rede
pública hospitalar do Estado, o programa de prevenção e tratamento
de distúrbios alimentares para portadores de anorexia e bulimia
nervosa e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça,
com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Saúde. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 15/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À
Comissão de Saúde.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, hoje foi capa de

praticamente todos os jornais de grande circulação em Minas a notícia
da revisão tarifária. O jornal “O Tempo” publicou: “Energia residencial
deve cair 15%”. Pela primeira vez, a Cemig admite a redução nas
contas de luz e diz que terá de cortar custos. Essa é uma luta de toda
a sociedade mineira. Gostaria de parabenizar todos os Deputados
desta Casa e, de forma muito especial, a Bancada do PT-PCdoB e
principalmente todas as pessoas que, de uma forma ou de outra,
contribuíram e estão contribuindo para a campanha de redução de
tarifa de energia elétrica em Minas Gerais. As pessoas foram lá,
assinaram abaixo-assinado e contribuíram, recolheram assinaturas na
Praça Sete, em Contagem, em Juiz de Fora, no Norte de Minas, no
Triângulo, no Sul. Todos ajudaram, assinaram e contribuíram: os
movimentos sociais, as entidades, as igrejas. Houve esse sentimento,
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essa mobilização da população de Minas Gerais. Pela primeira vez, a
Cemig reconheceu que, de fato, a tarifa de energia elétrica no Estado
é muito cara. Há sinalização de redução acima de 15% para as
residências. Essa é uma grande vitória da população mineira. A luta
não acaba aqui, ela continua. A Aneel terá que definir de forma oficial,
nos primeiros dias do mês de abril, em audiência pública, a nova tarifa
que entrará em vigor no dia 8. Continuamos a recolher abaixo-
assinados e vamos fazer um acampamento de vigília na porta da
Aneel, para realizarmos um acompanhamento. Participaremos da
audiência pública, em Brasília. Aliás, se for o caso, apresentaremos
nossos argumentos por escrito e com todos os documentos e estudos
técnicos elaborados por diversos voluntários e pelo Sindieletro. Aliás,
há a possibilidade da redução acima do valor de 15%, mas temos de
avançar ainda no ICMS, que, em Minas Gerais, é muito caro. Também
a reforma tributária pode garantir uma redução significativa do valor
cobrado pelo ICMS. Há a questão da taxa de iluminação pública, que
depende do poder público municipal, de todos os Municípios do
Estado. Aliás, questionamos que há uma cobrança por 12 horas, e o
serviço não é utilizado por todo esse período. Enfim, gostaria de dizer
que realmente estou muito alegre e feliz. Acredito que essa foi uma
grande vitória de toda a população de Minas Gerais e, mais uma vez,
parabenizo todos e todas que, de uma forma ou de outra, contribuíram
com esse movimento pela redução das tarifas de energia elétrica em
Minas Gerais. O índice de 15% é significativo, e sabemos que a conta
continuará cara, mas isso é simbólico. Pela primeira vez na história,
não haverá aumento na conta de luz, porque, em todos os anos, ele
ocorria. Pela primeira vez na história, haverá redução. Então
reconheço o posicionamento de todos os 77 Deputados desta Casa,
pois penso que ele foi fundamental para ajudar a haver essa
sensibilidade e toda essa comoção pública para a Cemig realmente
reconhecer que o valor da tarifa é alto, sinalizando que aceita a
decisão final que será da Agência Nacional de Energia Elétrica.
Acompanharemos isso até o final, estaremos presentes na audiência
pública e, aliás, ficaremos à porta. Dormiremos e montaremos barraca
para fazer uma vigília e um acompanhamento em relação ao voto de
cada um dos membros, dos Diretores da Aneel. Acompanharemos
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isso até o fim, para levar mais e mais contribuições. Essa é uma
vitória de toda a população. Em nome da Bancada do PT e do PCdoB,
gostaria de parabenizar o trabalho da Deputada Elisa Costa, do
Deputado Padre João, do Deputado Carlin Moura, enfim, de todos os
Deputados e Deputadas desta Casa que, de uma forma ou de outra,
contribuíram para que fosse possível uma redução da tarifa para as
residências em torno de 15%. Muitos Deputados estiveram presentes
na audiência pública que ocorreu no Cefet, onde houve a maior
audiência de todos os outros Estados, muito representativa, com
grande número de pessoas fazendo intervenções. Penso que essa
vitória foi simbólica: não haverá aumento, mas sim uma redução em
torno de 15%.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero também aproveitar
este momento da fala do Deputado Weliton Prado para, mais uma
vez, parabenizá-lo pela vitória, que considero ser do povo de Minas
Gerais, da luta desta Casa Legislativa, de vários parlamentares,
Deputados e Deputadas, e também dos movimentos sociais de Minas
que, desde a lei de iniciativa popular D. Luciano Mendes, têm-se
manifestado e questionado as altas tarifas da energia elétrica de
Minas Gerais. Somando todos esses esforços, considero que a luta e
seu resultado são uma vitória de todos nós. Quem bom que a
população sentirá hoje, na sua própria vida e nos seus gastos
cotidianos, que essa redução acontecerá. A redução de 15% é o
mínimo, e ainda pode ser mais, em um reconhecimento de que havia
espaços nos lucros da Cemig e também a necessidade dessa
redução. Então parabenizo todos da Bancada do nosso Partido e
também os demais Deputados que estiveram presentes e se
manifestaram em nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
pedindo essa redução de, no mínimo, 15%. Nossos parabéns. Quero
aproveitar, Sr. Presidente, para anunciar mais alguns passos que já
foram dados em relação à instalação da fábrica da Aracruz Celulose
na região do Vale do Rio Doce. Nessa semana que passou, houve um
encontro entre os técnicos e a Presidência da Aracruz com os
técnicos e a representação de diversos Secretários de Estado de
Minas Gerais. Há o empenho do governo de Minas Gerais e do
governo Lula, juntamente com a Ministra Dilma Rousseff e o Ministro



762

do Planejamento, no sentido de contribuir para que a região do Vale
do Rio Doce realize, efetivamente, o seu sonho de industrialização, de
ter lá uma fábrica, uma indústria que promova o crescimento e o
desenvolvimento do Vale do Rio Doce. Louvo esta iniciativa dos vários
Deputados desta Casa Legislativa de avaliar, tecnicamente, o melhor
local, a melhor cidade que ofereça as melhores condições de saúde,
de educação, de logística, de moradia, num trabalho conjunto do
Estado e do governo federal para que isso se concretize em
Governador Valadares e no Vale do Rio Doce. Hoje, fiquei
entusiasmada com a presença do Secretário José Carlos de Carvalho,
que também já apresentou um estudo de impacto ambiental para
aprofundar e acelerar o processo de licenciamento ambiental. Sr.
Presidente, Deputado Doutor Viana, vale registrar que nessa
discussão do licenciamento ambiental, precisamos garantir a
preservação das Áreas de Preservação Permanente, as APPs; a
reserva legal; as áreas que serão destinadas aos assentamentos de
trabalhadores rurais; o fortalecimento da produção do alimento por
meio da agricultura familiar; e, é claro, a presença da fábrica em
Governador Valadares, que é a nossa luta. Então, teremos de fazer
mais uma etapa de reuniões, de encontros, para que esse processo
beneficie o Vale do Rio Doce. Da mesma forma, também
apresentamos ao Presidente da Aracruz Celulose o nosso projeto de
instalação da Universidade Federal, porque a própria fábrica precisará
de profissionais, de técnicos na área de meio ambiente e de
engenharia química, para prestar um bom serviço na futura fábrica. É
muito importante a presença do Cefet na região, como também a
extensão da nossa universidade para contribuir com a formação
técnica, profissional e com a geração de muitos empregos em
Governador Valadares e no Vale do Rio Doce. Essas reuniões
aceleram o processo de implantação da nossa fábrica em Governador
Valadares, que é a nossa luta e a dos Deputados Jayro Lessa, José
Henrique e de toda a Bancada de Deputados do Vale do Rio Doce, e
promoverá o crescimento e o desenvolvimento da nossa região.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna nesta noite para solicitar o registro, nos anais desta
Casa, do falecimento do Pe. Aderbal Murta de Almeida, de Montes
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Claros, o querido Pe. Murta, que foi o fundador da Escola Apostólica
São Norberto, do Seminário dos Padres Premonstratenses, onde tive
a alegria de estudar durante nove anos. Foi meu professor e de toda
uma geração de jovens. Depois, foi fundador do Colégio São
Norberto, que durante 40 anos formou jovens, especialmente nos
cursos de 1º e 2º graus. Já com 87 anos, era dono de uma das mais
fulgurantes inteligências da nossa cidade e da nossa região. O Pe.
Murta era membro da Academia Montes-clarense de Letras, dono de
vasta obra literária, um grande tribuno, com invulgar capacidade
intelectual e de conhecimento como poucos deste país. Era mesmo
um luminar das ciências, da religião, e sempre foi um educador, que
fará falta para todos nós, seus amigos, alunos e admiradores. Quero
aqui representar não só a Bancada dos Deputados de Montes Claros
e do Norte de Minas, que o conheceram, como também todo o povo
da nossa cidade e da nossa região. Vai-se um grande luminar, com
grande capacidade intelectual, alguém que fará muita falta para
Montes Claros e para a região. Gostaria que constasse dos anais
desta Casa a solidariedade a sua família, aos padres
premonstratenses da Escola Apostólica São Norberto e a todos
aqueles que juntos, hoje, somos mais órfãos pelo passamento do
grande montes-clarense, do grande cidadão do Vale do
Jequitinhonha, Padre Aderbal Murta de Almeida. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, senhoras Deputadas,
senhores Deputados, inicialmente, nesta questão de ordem, quero
registrar nossa satisfação de ver o trabalho desta Casa reconhecido,
especialmente minha satisfação por ter, na condição de Líder da
maioria e com o apoio dos colegas Deputados, elevado a nossa
posição, sob a forma de um requerimento assinado por todos nós à
direção da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, em
audiência pública, pleiteando a redução da tarifa de energia elétrica
em toda Minas Gerais. Essa redução, naturalmente, deve ocorrer e
contemplar os cidadãos que usam a energia elétrica na indústria, no
comércio, na residência e também no meio rural. O requerimento que
fizemos e o diálogo que mantivemos junto à Cemig e à Aneel foi com
o propósito de reduzir, para a residência e para a atividade rural, no
mínimo 15%, obviamente também alcançando a indústria e o
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comércio, pela geração de emprego e pela importância de garantirmos
a geração de emprego. Temos de evitar que o custo fique muito alto, o
que muita das vezes acaba repercutindo no desemprego. Portanto,
começamos a perceber com clareza que esse trabalho uniu toda esta
Casa. Tivemos essa participação, com o apoio dos colegas que
assinaram conosco esse documento, que, não tenho dúvida,
contribuiu, assim como toda manifestação vinda da sociedade civil e
de movimentos organizados, para sensibilizarmos a Aneel, esse órgão
federal responsável pelo valor da conta de energia elétrica, tanto da
cobrada pela Cemig quanto da cobrada por outras empresas
distribuidoras de energia elétrica em todo o Brasil. Sr. Presidente,
aproveito este momento para me referir ao ciclo de debates sobre as
questões ambientais, cujo tema foi “Licenciamento ambiental e
desenvolvimento sustentável”. Esse ciclo de debates ocorreu na
segunda e na terça-feira desta semana, tendo terminado hoje. Tive a
felicidade de ser o autor do requerimento que propôs esse ciclo de
debates, tendo recebido o apoio de vários outros colegas que também
tiveram a preocupação de debater e encontrar solução para essas
questões, um dos papéis da Assembléia, especialmente com a visão
de que é preciso preservar o meio ambiente. Mas é preciso ter a
responsabilidade de não permitir que se crie uma burocracia infernal,
uma indústria de multa, tornando a vida de quem quer trabalhar, de
quem quer produzir, um verdadeiro inferno. Nesse caso específico, os
produtores rurais vinham transformando-se - e ainda o estão - em
vítimas, sofrendo uma verdadeira ação predatória da burocracia e das
multas abusivas. De modo especial, o Decreto nº 44.309 estabelecia -
ainda estabelece; está para cair, pelo trabalho que fizemos - que se
um produtor rural, que consumisse água para sua família beber,
retirada de um córrego ou de determinada nascente, para a
alimentação de sua família, há décadas, às vezes há mais de um
século, ainda não houvesse cumprido a burocracia de informar ao
Estado e se chegasse um fiscal, a multa chegaria a R$20.000,00,
mesmo valor da multa aplicada a uma indústria que capta água para
fabricar cerveja; uma coisa absurda. Hoje, eu estive, juntamente com
os Deputados Antônio Carlos Arantes e Fábio Avelar, com o apoio de
V. Exa., Deputado Doutor Viana, e com todos os outros colegas,
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tratando deste assunto com o Secretário Danilo de Castro. Saí de lá
com uma posição clara. O Governo, até a semana que vem, revogará
esse decreto e corrigirá esses absurdos. Esse foi um dos resultados
positivos desse seminário que propusemos e que ocorreu aqui. Outros
serão os frutos que colheremos no decorrer dos próximos dias,
trabalhando com o Secretário de Meio Ambiente, José Carlos
Carvalho, que esteve aqui. Ele esteve na Assembléia Legislativa
esses dois dias, com toda a sua equipe, para construirmos soluções
que não só preservem o meio ambiente, mas também respeitem quem
quer trabalhar e não tornem a vida do pequeno produtor rural, do
pequeno empresário um verdadeiro inferno, com tanta burocracia e
tanta multa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, na mesma toada
do nosso Líder da Maioria, Deputado Domingos Sávio, parabenizo o
esforço da Assembléia Legislativa que alcançou um êxito primordial,
que é a redução da tarifa de energia elétrica em Minas Gerais. Todos
sabemos que, há poucos dias, houve uma audiência pública da Aneel
em que foi decisiva a participação dos Deputados Estaduais da
Assembléia Legislativa, com o objetivo de mostrar àquela agência a
necessidade de se reduzir a tarifa de energia elétrica em Minas
Gerais. Gostaria de lembrar que é a Aneel que determina o preço da
energia elétrica, e a Cemig, simplesmente, cumpre. Não é a Cemig
que escolhe o valor, é a agência do governo federal. Na audiência
pública convocada pela Aneel para discutir a questão da tarifa
energética, nós, Deputados da Assembléia de Minas, mostramos a
necessidade de a Aneel se condoer, ter sensibilidade com o povo
mineiro, sobretudo o mais humilde, e abaixar o preço da energia
elétrica em Minas Gerais. Estamos colhendo agora os frutos. A Aneel
anuncia os primeiros resultados que apontam que a energia elétrica
em Minas Gerais terá uma redução de 15% no seu valor. Parabenizo
todos os Deputados que participaram daquela audiência pública. Faço
aqui também o registro com relação ao seminário que aconteceu aqui,
juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, sobre as questões
ambientais de Minas Gerais e, sobretudo, com relação ao decreto que
está sendo modificado. Queria rememorar aqui que, em meados de
outubro, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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convocou os membros do IEF e da Secretaria de Meio Ambiente,
exigindo a revisão do decreto. Todos os jornais mostram isso com
muita clareza. O decreto tinha muitas discrepâncias. O IEF e a
Secretaria de Meio Ambiente concordaram com as discrepâncias que
havia e concordaram em fazer uma revisão. Foi montada uma equipe
de revisão do decreto. Houve uma segunda reunião com a Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em que foi mostrada uma
minuta do novo decreto, e vários artigos que estavam sendo
modificados. Nas reuniões do PPAG foi colocada como projeto
estruturador do governo do Estado de Minas Gerais a revisão do
decreto e das penalidades ambientais. Então, em boa hora, após esse
seminário, foi anunciado por nosso Secretário de Meio Ambiente, José
Carlos, que o decreto já foi revisto, o novo decreto já foi refeito e já
está na redação final, com a última leitura, discutindo-se minúcias.
Teremos um novo decreto, que será muito mais brando que o anterior,
sem as incongruências e as particularidades malucas, estrambólicas
até, que havia naquele decreto. Tudo isso foi revisto. As multas e as
penalidades foram quase todas reduzidas para ficarem mais reais e
mais amenas, de modo que o nosso produtor rural, o homem do
campo não sinta os rigores da lei com tanto peso, com tanta força,
como vinha sofrendo até recentemente. O governo de Minas, mais
uma vez, mostra a sua sensibilidade com o mais humilde. Por
determinação do Governador Aécio Neves esse decreto está sendo
revisto e serão abrandadas, em muito, as penalidades ambientais
aplicadas no Estado de Minas Gerais. Eram essas as minhas
palavras, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exa. pela concessão do
tempo.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, creio que este momento
é propício, após este importante seminário sobre meio ambiente, para
lembrarmos que é necessário rever o Decreto nº 44.309. O Projeto de
Lei nº 596, que chega a esta Casa, ampliando as tarifas da área
florestal, também nos causa preocupação. Como membro da Frente
Parlamentar da Silvicultura, da qual V. Exa. é Presidente, preocupa-
nos que, após uma grande festa no Palácio, criou-se uma estrutura
boa para o Estado e a Fazenda, na contramão do desejo do governo,
e manda-se para cá um projeto aumentando as tarifas. Embora o
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parecer inicial da primeira comissão pela qual esse projeto passou
tenha reduzido essas tarifas, acho que esse projeto teria de ser
analisado, tanto quanto o Decreto nº 44.309, que criou grande
confusão nesta Casa por cobrar R$5.000,00 de um sujeito que abriu
uma cisterna no fundo do quintal e coisas desse tipo. Como disse o
companheiro Lafayette de Andrada, não são coisas esquisitas que
estão ocorrendo, mas escalafobéticas, como diria meu companheiro
Rêmolo Aloise. São coisas estranhas, diferentes. Acho que a Fazenda
não anda bem coordenada com o interesse do governo ou alguém
claudicou. Entendo que o Estado precisa arrecadar. É preciso pagar
pelos serviços. Entendo também que há necessidade de ampliação
das despesas do setor. O sistema operacional da agricultura está
vivendo hoje uma dependência de contratação de servidores no IMA,
no IEF, no Iesa. Eles precisam contratar, mas há limites na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Mas esse é um problema nacional. Sabemos
que há dificuldade de criar comarcas no projeto judiciário ou as
entrâncias especiais, para melhorar um pouco a Justiça, pois estão na
dependência da adequação da Lei da Responsabilidade Fiscal, que
limita em 6% o gasto sobre o Orçamento. Sr. Presidente, uma
preocupação que temos é se o Projeto nº 596 vai resolver o problema.
Acho que não; ao contrário, criará um pouco mais de dificuldades para
o produtor rural, o reflorestador. Da mesma forma que o Decreto nº
44.309 foi revisto, está na hora de solicitarmos a revisão desse projeto
de lei, por um entendimento que pode ser feito nas comissões, para
que os reflorestadores do Estado, sejam microrreflorestadores, que
plantam 10ha, 5ha ou 2ha, sejam grandes reflorestadores, tenham
tratamento diferenciado. Não é possível que, depois de dois dias de
debates em um seminário em que se apresentaram todas as
dificuldades pelas quais passam os agricultores, ainda tenhamos de
receber esse Projeto nº 596 e não falar sobre ele. O governo de Minas
Gerais tem-se mostrado, por meio do Governador Aécio Neves,
amplamente favorável ao entendimento de todos os setores e
atividades, com convivência harmônica do Legislativo e do Executivo.
Nunca houve tanta democracia na prática como existe aqui. Se a
Assembléia levanta alguma questão, o governo imediatamente manda
rever a questão, discute-a e a rediscute. Pela segunda vez neste ano,
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contamos com a presença do Secretário de Meio Ambiente. No ano
passado, ele veio aqui por quatro vezes. O governo tem respeitado a
Assembléia e discutido conosco. Então temos de agradecer ao
governo por este exercício, até cansativo, da democracia na relação
entre os Poderes. Mas é preciso também despertarmos para este
assunto. Nada contra a Fazenda querer organizar as finanças do
Estado. Claro, trabalhou muito bem, tanto que, no ano passado,
tivemos um superávit e, neste ano, certamente, também o teremos.
Isso é bom para Minas Gerais. O Estado está crescendo mais que o
resto do Brasil. É bom que nos preocupemos com coisas que, às
vezes, para o governo são pequenas, mas nós, que moramos na roça,
que vivemos na roça, que andamos por Minas Gerais, assim como o
senhor, que vai para Carlos Chagas, Salto da Divisa, etc., sabemos
das dificuldades que enfrentamos. Hoje mostramos ao Secretário a
aberração que é a regional, a Supram que funciona em Diamantina,
atender até as cidades de Santa Maria do Salto e Santo Antônio do
Jacinto, a 70km de distância, em linha reta, uma figura esdrúxula no
mapa do Estado, de tal sorte que não existem estradas para percorrer
o território em linha reta nem em curvas, mas dentro do território da
regional da Supram. Não existe. É algo estranho. É preciso
despertarmos para essas coisas estranhas, escalafobéticas, como
disse o meu companheiro Lafayette de Andrada. Às vezes, as
pessoas de governo não estão enxergando os pontos de vista que
enxergamos porque temos vivência com o nosso povo. Agradeço a
oportunidade a V. Exa. Gostaria de cumprimentá-lo pela condução
dos trabalhos no ciclo de debates sobre o meio ambiente e dizer que,
a partir desta semana, estaremos, como V. Exa., dedicados a trazer
do governo uma nova lei florestal para Minas Gerais, caso contrário
nós mesmos, da Frente Parlamentar da Silvicultura, apresentaremos à
Assembléia uma nova lei florestal para fomentar o desenvolvimento da
silvicultura no nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 12, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
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convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2008

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questões de
ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento da
Deputada Elisa Costa; aprovação - Inexistência de quórum especial
para votação de projeto de lei complementar - Votação, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 342/2007; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; 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 - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h14min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Ronaldo Magalhães, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião os Projetos de Lei nºs 15, 1.604, 1.631, 1.632, 1.690 e
1.817/2007, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite.

Questões de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, hoje, pela manhã,

participei da assembléia do Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicações de Minas Gerais - Sinttel - com trabalhadores da
A&C, uma empresa de “call center” que está em processo de
campanha salarial junto ao sindicato. É uma situação preocupante a
que quero relatar a todo povo de Minas Gerais. (- Lê:)

“O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas
Gerais - Sinttel-MG vem, a público, denunciar aos trabalhadores e à
população brasileira as mazelas cometidas pelas empresas de “call
center”. Todos conhecemos bem a péssima qualidade do serviço de
teleatendimento no País. O consumidor, literalmente, sofre com o
serviço de “telemarketing”, líder em reclamações no “ranking” dos
Procons. Contudo, quem acaba levando a culpa é o atendente, vítima
das condições precárias oferecidas pela empresa. Os péssimos
salários, as metas absurdas e o assédio moral são um convite para
desestimular os trabalhadores. A falta de investimento em capacitação



771

impossibilita qualquer chance de melhorias no serviço prestado à
população. É verdade que as empresas de “call center” estão entre as
que mais contratam no país, mas também é verdade que são as que
mais demitem. A rotatividade do setor está ligada diretamente à baixa
remuneração e ao “stress”. Quem permanece muito tempo
trabalhando em um “call center” acaba adoecendo. Por esses motivos,
os trabalhadores da A&C estão em greve e convocam a população a
participar da manifestação contra a empresa, exemplo de exploração
dos direitos trabalhistas. As empresas que contratam o serviço da
A&C e, indiretamente, financiam essas atrocidades também serão
alvos de nosso protesto. Cabe à sociedade dar um basta e cobrar
mais responsabilidade por parte dessas empresas, que ainda
exportam as riquezas advindas do suor do trabalhador brasileiro. Não
podemos permitir que a busca incessante pelo lucro ultrapasse os
direitos e a dignidade de um povo.”

Sr. Presidente, essa empresa A&C, localizada na Capital de Minas
Gerais, contrata, na sua grande maioria, jovens que estão no seu
primeiro emprego e conta com uma grande presença de trabalhadores
do sexo feminino. Mas pasme, Sr. Presidente, essa empresa, até hoje,
tem um piso salarial inferior ao salário mínimo. É uma empresa que
cobra uma jornada de trabalho estressante, com um grande número
de trabalhadores com problemas de doença ocupacional e de assédio
moral aos trabalhadores. Desde o ano passado, ela se recusa a
negociar com o Sinttel a assinatura de um acordo coletivo de trabalho,
para que se melhore as condições de trabalho para os seus
funcionários. O Sinttel está nessa campanha salarial. Estivemos hoje,
pela manhã, na porta da empresa e estaremos durante toda semana
acompanhando o trabalho do sindicato. É importante também, Sr.
Presidente, relatar e pedir que a empresa procure respeitar os direitos
trabalhistas, entre eles o direito de greve. Estive na porta da empresa
e vi que vários supervisores, utilizando uma postura agressiva,
arrogante, ameaçavam os trabalhadores, que são jovens e mulheres.
Não podemos concordar que, em Minas Gerais, haja uma empresa
que ainda está na idade da pedra. Estamos pedindo e conclamando
toda a população e os trabalhadores que permaneçam unidos, para
que tenhamos vitória e possamos melhorar as condições de trabalho



772

e, acima de tudo, as condições salariais. Não podemos permitir que
uma grande empresa de “telemarketing” pague um salário menor que
o salário mínimo. Isso é uma afronta à Constituição brasileira e à CLT.
Fica aqui o nosso registro e o nosso protesto. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, é com muito pesar que
trago a notícia da morte de Frei Ambrósio, na cidade de Nova
Serrana. Frei Ambrósio chegou em Nova Serrana no ano de 1962,
vindo da Holanda, e faz parte do crescimento da cidade. Chegou
trazendo parte de sua fortuna, fruto de herança de família rica da
Holanda; comprou fazendas e incentivou o trabalho naquela região,
construindo escolas, ajudando a população de Nova Serrana. Veio a
falecer ontem, vítima de câncer, e hoje estamos de luto, velando o seu
corpo na Igreja Matriz. Às 15 horas participaremos do seu enterro. Era
o que queria dizer, Sr. Presidente.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, venho a este microfone
discordar do grande Deputado Carlin Moura. Como pode um
advogado, homem conhecedor das leis, vir a público dizer que uma
empresa, em Belo Horizonte, paga menos que o salário mínimo? É
uma inverdade falar que lá existe subtrabalho e que os trabalhadores
estão com “stress”. Todos conhecemos o grande trabalho realizado
pelo Ministério do Trabalho em todas as empresas, seja na construção
civil, seja em qualquer outra. Lá se cumprem todas as leis, como o
fazem todas as empresas do Estado, em função do grande trabalho
feito por esse Ministério em Minas Gerais, principalmente em Belo
Horizonte. Ao lermos o seu boletim, vemos que esse sindicato é como
todos os outros. Os sindicatos são mentirosos, falam inverdades,
colocam palavras na boca dos outros, na boca dos empresários.
Recebemos várias denúncias, e, quando as apuramos, não há nada.
Tenta-se criar fato político para desestabilizar a empresa e fazer com
que o empregado fique contra ela. Quanto à questão de truculência, o
direito de greve é sagrado, mas o direito de quem quer trabalhar
também o é. O sindicato tenta coagir o funcionário que quer trabalhar.
Sou totalmente contra isso. O funcionário tem direito a fazer greve,
mas quem quer trabalhar também tem esse direito. O sindicato não
pode impedi-lo. Temos de medir as coisas. Todos os fatos vindos de
sindicato têm de ser medidos, porque a maioria deles é mentira,
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invenção e lero-lero.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero manifestar-me sobre

o tema. Com todo o respeito que dedico ao Deputado Jayro Lessa,
com quem travamos importantes lutas em comum no Vale do Rio
Doce, como a luta pela universidade para Governador Valadares; a
luta, junto também ao Deputado José Henrique, pela implantação do
Cefet; e, agora, a luta pela implantação da fábrica da Aracruz Celulose
no Vale do Rio Doce, em Governador Valadares - lutas importantes
para as quais convergimos -, quanto à exposição que ele acabou de
fazer, esclareço que os sindicatos têm um papel muito importante na
sociedade. Primeiramente, representam os trabalhadores, a base do
mundo do trabalho. De fato, há reivindicações específicas a serem
feitas na relação com o empresariado, na relação com o capital, por
isso é muito importante o respeito mútuo entre as ações das diversas
empresas, sejam públicas, sejam estatais, sejam privadas, na relação
com o mundo do trabalho, com os sindicatos e com o movimento
social. Há várias reivindicações, e uma importante é a redução da
jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, o que significará mais
geração de empregos no nosso país e abrirá espaço para a nossa
juventude e para os nossos trabalhadores terem maior oportunidade
de trabalho digno para cuidarem da família, das futuras gerações. É
claro que pode haver distorções em algumas ações, mas queremos
falar da regra geral. Existem sindicatos sérios, como o Sinttel e o
Sindieletro, que trabalham de forma comprometida com a
representação dos trabalhadores, que lutam por bandeiras gerais.
Grande parte deles são filiados às várias centrais de trabalhadores,
que pensam políticas de desenvolvimento e econômicas para o País
que estejam a serviço dos trabalhadores. Registro aqui a bandeira de
luta dos sindicatos: aumento de salário, redução da jornada, melhores
condições de trabalho nas fábricas, nas empresas, garantia de
licença-maternidade à mulher, entre tantas outras. Agora, defendemos
o direito à licença-maternidade por seis meses. O direito de
manifestar-se como cidadãos deve ser respeitado numa relação entre
o empresariado e os trabalhadores. Defendo aqui o Sinttel, sindicato
ligado às telecomunicações, o Sindieletro, ligado aos trabalhadores da
Cemig, aos eletricitários, e todo movimento social e sindical que tem e
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deve ter a liberdade de se manifestar, de questionar discriminações e
relações conflituosas no mundo do trabalho. Claro que a relação entre
capital e trabalho sempre gerará conflito, mas, havendo respeito e
diálogo, tudo se resolverá. Muitas vezes, em um dissídio coletivo há
avanços para todos, pois as empresas precisam, e muito, dos
trabalhadores e das negociações salariais e sindicais. Muito obrigada.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa

Costa, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 89/2007 seja apreciado em último lugar entre as
matérias em fase de votação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para
votação de projeto de lei complementar, mas que há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 342/2007, do Deputado
Doutor Viana, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso de
pessoa portadora de deficiência física, visual ou com mobilidade
reduzida em espaço público no Estado. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1, 2 e 3, que
apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto
com as Emendas nºs 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de
Justiça, e com a Emenda nº 4, que apresenta. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 15 Deputados. Portanto, não há

quórum para a votação nem para a continuação dos trabalhos. A
Presidência torna a votação sem efeito.

Encerramento
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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.

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

1.962/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

visa declarar de utilidade pública a Creche Santa Terezinha do Bairro
Jaqueline, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.962/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Santa Terezinha do Bairro Jaqueline, com sede no Município
de Belo Horizonte, entidade sem fins lucrativos, de caráter
educacional, cultural e de assistência.

No atendimento a crianças de 1 a 6 anos, nas áreas de ensino e
pesquisa, alimentação, promoção da saúde, cultura, lazer e esporte,
tem como finalidade seu desenvolvimento integral físico, afetivo,
cognitivo e social, formando os cidadãos de amanhã.

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

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

nº 1.962/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.972/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao Portador
de Epilepsia - Aape -, 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 1.972/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia, com sede no
Município de Ipatinga, que tem como finalidade melhorar a qualidade
de vida do portador de epilepsia e de seus familiares, visando a
diminuir a discriminação que existe aos portadores da doença. Nesse
sentido, defende o portador de epilepsia nos assuntos relacionados
com sua saúde, garantindo seu direito à assistência médica e ao
fornecimento de medicamentos; promove campanhas de
esclarecimentos e informações sobre a enfermidade voltadas para
autoridades e comunidade; busca soluções para o desemprego que
atinge seus assistidos.

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

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

nº 1.972/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.998/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente e Promocional



777

dos Moradores do Município de Cantagalo - ASDMC -, 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 1.998/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente e Promocional dos Moradores do Município
de Cantagalo, que tem como finalidade implementar ações na busca
de melhoria para a comunidade local, principalmente os segmentos
mais carentes.

Dessa maneira, desenvolve atividades nas áreas da educação, da
saúde e do lazer; promove reuniões sociais com fins beneficentes,
culturais e cívicos; cria e mantém creches, escolas, centros de
recuperação e asilos.

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

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

nº 1.998/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.021/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Pastoral
da Saúde do Bairro São Cosme - ACPSBSC -, com sede no Município
de Santa Luzia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.021/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Pastoral da Saúde do Bairro São Cosme,
com sede no Município de Santa Luzia, que tem por finalidade
promover a integração entre os moradores da comunidade na defesa
de seus direitos e desenvolver atividades na área de educação,
esportes e cultura.

Desenvolve ainda projetos de ajuda às famílias ou pessoas carentes
que necessitem de ajuda na reforma ou construção de suas moradias
ou que necessitem incorporar em suas vidas melhores condições de
higiene, saúde, transporte e segurança.

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

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

2.021/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.025/2008

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 Comunitária Ágape,
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 2.025/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Ágape, com sede no Município de Belo
Oriente, que possui como finalidade precípua realizar obras e ações
visando à melhoria da qualidade de vida da população local.

Na consecução de suas metas, desenvolve atividades nas áreas da
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educação, da cultura e do esporte; oferece assistência médica e
odontológica aos seus associados; cria e mantém creches, asilos e
casas de recuperação, além de escolas em diversos níveis, em
conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases.

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

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

nº 2.025/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.056/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.056/2008, de autoria do Deputado Braulio
Braz, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Manhumiriense dos Amigos Reunidos - Amar -, com sede no
Município de Manhumirim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/2/2008 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 2.056/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Manhumiriense dos Amigos Reunidos, com sede
no Município de Manhumirim.

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 art. 24, § 2º, que
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as atividades dos membros da diretoria, bem como as dos
Conselheiros e associados, não serão remuneradas e, no art. 44,
dispõe que, caso seja ela dissolvida, seu 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 2.056/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.067/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres de
Areia Branca e Santa Luzia - Amabs -, com sede no Município de
Abre-Campo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2008 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 2.067/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Mulheres de Areia Branca e Santa
Luzia, com sede no Município de Abre-Campo.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
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8º, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação e vantagem; e no art. 31 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 2.067/2008.
Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.227/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o Projeto de Lei nº
1.227/2007 dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e similares
afixarem placas de advertência sobre a exploração sexual de crianças
e adolescentes.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 102, XIV, combinado com o art. 189, do Regimento
Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em exame tem como objetivo tornar obrigatória a
afixação de cartaz de advertência sobre a exploração sexual de
crianças e adolescentes em hotéis e estabelecimentos semelhantes.
Determina, em termos precisos, que os cartazes serão colocados em
local facilmente visível e conterão o número telefônico do serviço
Disque-Denúncia, informando de sua natureza gratuita e sigilosa.

Como salientou esta Comissão em seu parecer para o 1º turno, a
proposição busca enfrentar problema crônico, incrustado em nossa
sociedade, que padece por não conseguir concretizar a devida
proteção às crianças e aos adolescentes, vítimas de inúmeras formas
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de violência e opressão, como a exploração sexual.
Assentou-se ainda, no aludido parecer, o fato de nosso Estado ser o

que tem maior quantidade de pontos de exploração sexual infantil nas
rodovias, entre os quais diversos hotéis e motéis. Trata-se de fato
que, por si só, justificaria a medida constante da proposição em
epígrafe.

Observamos que a proposta trabalha em duas vertentes distintas e
complementares, quais sejam a educativa, já que fomenta a
consciência não só da ilicitude da exploração sexual infantil e juvenil
como da necessidade de proteção a essa camada da população; e a
do apoio à repressão, uma vez que, ao menos em tese, fortalecerá o
serviço Disque-Denúncia, que possui importância estratégica no
combate à violação dos direitos da criança e do adolescente,
mormente os relativos ao campo sexual.

Em se tratando de proposição com efetivo potencial de impacto
positivo nas políticas públicas de assistência à criança e ao
adolescente, assim como nas de segurança pública, entendemos que
deve merecer amplo apoio nesta Assembléia, com sua aprovação nos
termos do vencido no 1º turno.

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

1.227/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Walter Tosta.
PROJETO DE LEI Nº 1.227/2007

(Redação do Vencido)
Torna obrigatória a afixação de placas, em hotéis, pensões, motéis e

estabelecimentos congêneres, alertando para o fato de que a
exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a afixação de placas, em hotéis, pensões,

motéis e estabelecimentos congêneres, em locais visíveis, alertando
para o fato de que a exploração sexual de crianças e adolescentes é
crime.

Parágrafo único - Nas placas a que se refere o “caput”, constará o
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número do serviço Disque-Denúncia, com a indicação de que a
denúncia é gratuita e sigilosa.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;
II - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais);
III - suspensão do funcionamento do estabelecimento pelo período

de sessenta dias.
Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão prazo de

sessenta dias para se adequarem ao disposto nesta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 13/3/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Walter Tosta, notificando o falecimento da Sra. Edith

de Paula Calabró Rodrigues, ocorrido em 12/3/2008, em Belo
Horizonte. (- 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 14º Grupo de Artilharia de Campanha -

Grupo Fernão Dias - pelo transcurso do seu 90º aniversário
(Requerimento nº 1.844/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Clube dos Oficiais da PMMG pelo
transcurso do seu 60º aniversário (Requerimento nº 1.845/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Rotary Clube de Leopoldina pelo
transcurso do 60º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
1.857/2008, do Deputado Bráulio Braz);

de congratulações com o “Jornal Monte Sião” pelos 50 anos de sua
fundação (Requerimento nº 1.858/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Sra. Gizela Mara Cristeli pelos relevantes
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serviços que vem prestando à comunidade como coordenadora do
Sine-Psiu de Sete Lagoas (Requerimento nº 1.864/2008, do Deputado
Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade de Botumirim pelo transcurso
do aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.867/2008, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Santa Fé de Minas pelo
transcurso do aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.868/2008, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a Sociedade Mineira de Cardiologia pela
posse de sua nova diretoria (Requerimento nº 1.869/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 - (Requerimento nº 1.870/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Wander Luis Silva por sua posse como
Presidente da Federaminas para o biênio 2008-2009 (Requerimento
nº 1.871/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Ingaí pelo transcurso do
45° aniversário de emancipação desse Município (Req uerimento nº
1.872/2008, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do Sr. Agostinho Patrús, ex-Deputado
Estadual e ex-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
no dia 24/2/2008 (Requerimento nº 1.875/2008, do Deputado Wander
Borges);

de aplauso à Deputada Federal Jô Moraes por sua indicação como
Líder do PCdoB na Câmara dos Deputados (Requerimento nº
1.877/2008, da Comissão de Participação Popular);

de congratulações com o Socor - Hospital Geral pela passagem do
seu 40º aniversário (Requerimento nº 1.883/2008, do Deputado
Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Arthur Lopes Filho pelos relevantes
serviços prestados como Presidente da Federaminas (Requerimento
nº 1.884/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a empresa TAP - Transporte Aéreo
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Português pela implantação de linha aérea ligando Belo Horizonte a
Lisboa (Requerimento nº 1.885/2008, da Comissão de Administração
Pública);

de congratulações com o Banco do Brasil pelos 200 anos de sua
fundação (Requerimento nº 1.888/2008, do Deputado Bráulio Braz);

de congratulações com a comunidade de Lagoa Formosa pelo
transcurso do aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.889/2008, do Deputado Chico Uejo);

de congratulações com a comunidade de Buritis pelo transcurso do
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.890/2008, do Deputado Chico Uejo);

de congratulações com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais
por seus 93 anos de fundação (Requerimento nº 1.894/2008, do
Deputado Jayro Lessa).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 13/3/2008
Presidência do Deputado Célio Moreira

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Padre João - Palavras do Padre Antônio Claret - Palavras
do Sr. Presidente.

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

Vereador Antônio Pinheiro, representando a Câmara Municipal de
Belo Horizonte; e Edmilson de Jesus Ferreira, Gestor de Políticas
Sociais, representando a Arquidiocese de Belo Horizonte; o Revmo.
Sr. Padre Antônio Claret, representando a Arquidiocese de Mariana; e
o Exmo. Sr. Deputado Padre João, co-autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a comemorar o

lançamento da Campanha da Fraternidade 2008, com o tema
“Fraternidade e defesa da vida”.

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

Palavras do Deputado Padre João
Deputado Célio Moreira, representando, neste ato, o Presidente

desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Vereador Antônio
Pinheiro, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Edmílson de Jesus Ferreira, representando a Arquidiocese de Belo
Horizonte; Pe. Antônio Claret; nobres colegas Deputadas e
Deputados; pessoas que nos acompanham, seja nas galerias, seja
pela TV Assembléia, nossa saudação.

Mesmo sendo uma reunião especial, permitam-me trazer um pouco
de protesto. Foi justificada a ausência da Presidência da CNBB. Até
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hoje pela manhã, havia sido confirmada a presença de um
representante, mas não compareceu a pessoa indicada. Entretanto,
isso não nos leva jamais a abrir mão desta homenagem à CNBB por
sua história de comprometimento com a vida.

Estamos trabalhando, a cada ano, desde as paróquias até o interior
e as comunidades rurais, temas importantes, como a situação do
indígena, da moradia, do negro, da água, dos cárceres, da juventude
e da criança. Neste ano, escolheu-se “Fraternidade e defesa da vida”,
numa opção única sugerida por nosso Cristo Jesus: “Escolhe, pois, a
vida.”. Nesse aspecto, mais uma vez, a CNBB é feliz e acerta. Na
verdade, são feitas consultas às paróquias, a outras igrejas cristãs. Há
uma participação não somente na escolha do tema, mas na
elaboração do texto-base, do cartaz e das músicas. Então, há uma
participação, uma abertura para sugestões a cada ano. É por isso
que, a cada vez, vamos nos aprofundando mais em temas relevantes
no que diz respeito à questão social. Isso faz a diferença em relação a
outras igrejas da América e do mundo.

Há, de fato, uma diferença em relação ao comprometimento da
Igreja do Brasil, ao casar a fé com a vida. Este ano traz, mais uma
vez, essa reflexão: fraternidade e defesa da vida. Embasado nas
Escrituras ou nos documentos do magistério da Igreja, há um apelo a
todos os brasileiros nesse período que corresponde à Quaresma. Há
uma sabedoria da CNBB nessa questão. Enquanto outras igrejas se
atêm, durante a Quaresma, à esmola, ao jejum e a outros sacrifícios,
mesmo à caridade, que é para nós muito ampla e tem um significado
relevante, aqui no Brasil é diferente e por isso chama a atenção. Não
basta a esmola, participar dos cultos, temos de ter um
comprometimento a cada instante da nossa vida. Onde quer que
estejamos, devemos expressar a nossa religiosidade e a nossa fé. Por
isso, quando apresentamos um requerimento, juntamente com os
Deputados Célio Moreira e Eros Biondini, para discutir aqui, na
catedral do Parlamento mineiro, que é o centro dos Parlamentos de
toda Minas Gerais, objetivávamos a coerência, Deputada Maria Lúcia
Mendonça, Deputados Doutor Rinaldo e Ademir Lucas. Quantas leis e
projetos discutimos aqui nesta Casa que têm tudo a ver com a vida?

O texto é muito claro, embora a mídia dê um enfoque à campanha
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restringindo-a ao aborto e à manipulação genética. Para muitos, a
Campanha da Fraternidade deste ano se restringe a isso, conforme
salientado pela mídia. No entanto, se analisarmos seu texto-base, a
Campanha questiona todo cidadão, sobretudo o cristão, acerca de
todas as ações ao longo da vida, desde a concepção à velhice,
enfatizando os momentos de doença, sobretudo quando para alguns a
morte é uma esperança, é querida, sendo empregada a eutanásia, até
por desrespeito à pessoa idosa.

Assim, deve-se pensar a vida, desde a concepção até a velhice e,
em toda essa trajetória, de modo a garantir que seja uma vida plena,
com qualidade. E essa foi a razão da vinda de Cristo ao mundo -
João:10-10 -, quando Ele mesmo assegurou: “Eu vim para que todos
tenham vida e a tenham em plenitude”.

E cabe ao Parlamento contribuir por meio da legislação. Como está
a criança? Como está a juventude? O que provoca a violência? Todos
esses temas são abordados no texto-base. Como está a relação do
ser humano com o meio ambiente: a água, a terra, as matas, a
biodiversidade? Todas as nossas ações devem promover a vida,
garantindo sua viabilidade para daqui a 50 anos, 100 anos, 500 anos.
Quais são as nossas ações atuais em casa, na rua, no trabalho? No
nosso caso, que somos Deputados, quais as nossas ações no
Parlamento e nas Câmaras Municipais?

Debatemos, há pouco, um projeto sobre os transgênicos, o qual foi
vetado pelo governo. Discutem-se também nesta Casa projetos
relativos aos agrotóxicos. Realizamos aqui, segunda-feira e terça-
feira, um ciclo de debates no qual a própria Secretaria de Meio
Ambiente nos informou que a maior agressão ao meio ambiente é o
agrotóxico. Parece que a relação é de 6kg por hectare. Esse o dado
registrado nesta Casa.

Todos nós, cristãos, católicos ou não, devemos renovar nosso
compromisso com a vida, defendendo-a sobretudo quando ela está
mais ameaçada: durante a gestação e a velhice, e quando o indivíduo
está encarcerado. Há os presos e os desempregados. A CNBB, no
texto, coloca muito bem que a pobreza é altamente explorada. Por
isso, nossa grande homenagem e reconhecimento à CNBB pelo tema
e pela metodologia empregada ao discutir tal tema.
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Encerro com o compromisso, enquanto cristão e parlamentar, de
expressar-me, em cada ação minha ao apreciar e votar proposições
nesta Casa, mesmo que seja apenas um requerimento, de ter uma
atitude de comprometimento com a vida. Cada ação minha deve ser
um atender ao apelo do Cristo Jesus: “Escolhe, pois, a vida”. O que
me faz cristão é, por meio de minhas ações no dia-a-dia, ir-me
identificando à pessoa do Cristo Jesus, que veio para que todos
tenham vida e a tenham em plenitude. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Deputados Célio Moreira e
Padre João, gostaria de cumprimentá-los pela feliz iniciativa desta
homenagem à CNBB. Nós, que temos uma série de trabalhos na
Igreja, sabemos da importância da CNBB na vida dos brasileiros, na
sua opção pela vida, principalmente na vida dos que mais necessitam,
na preferência pelos pobres.

Neste momento, gostaria de homenagear o Bispo da Arquidiocese
de Divinópolis, D. José Belvito, que faz um grande trabalho e está
deixando a nossa diocese porque venceu essa etapa, está-se
aposentando. Portanto, não poderia deixar, neste momento, de
cumprimentar e mandar o meu abraço a D. José Belvito. Muito
obrigado.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Quero parabenizar
os Deputados Célio Moreira e Padre João, agradecer a presença dos
convidados e falar da minha alegria como cristã e católica em relação
a esse tema fantástico da Campanha da Fraternidade deste ano, “Em
defesa da vida”.

Faço minhas as palavras do Deputado Padre João e do Pe. Claret.
Os senhores deixaram muito claro que defender a vida não é apenas
posicionar-se contra o aborto. Defender a vida tem um sentido muito
mais amplo. Precisamos pensar na saúde, na educação, no meio
ambiente, nas ações sociais, no turismo, na cultura, em todas as
oportunidades que a vida apresenta para que todos os cidadãos e
cidadãs tenham a chance de usufruí-la. Ter vida não significa apenas
ter vida fisiológica, anatômica, e sim participar, estar presente, ter vez
e voz. Na realidade, é preciso que isso aconteça.

De maneira muito carinhosa, quero dirigir-me ao Bispo D. Dario, da
minha arquidiocese, um Bispo fantástico, que tem feito uma revolução
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na região de Cataguases. A sede do Bispado é Leopoldina.
Não me poderia esquecer de alguns sacerdotes da minha cidade,

como o Pe. Renato, que está chegando agora, do Pe. Ênio, que
acabou de sair, e de outros sacerdotes que realmente lutam pela vida.

Como o Deputado Padre João disse, temos de fazer um trabalho,
para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Os
compromissos desta Casa, nas leis que se fazem, são voltados para
esse trabalho.

Encerro as minhas palavras com um texto bíblico que diz o seguinte:
“Entra na cidade, e aí será dito o que se deve fazer”. Então, que
estejamos sempre com essa posição de entrar na cidade e fazer o
que for preciso, mesmo que para isso alguns sacrifícios sejam feitos.
Quando o mundo descobrir que devemos fazer aos outros o que
gostaríamos que fizessem a nós mesmos, tenho certeza de que muita
coisa se resolveria e nós não precisaríamos que a CNBB se
levantasse em defesa da vida. Muito obrigada e parabéns.

Palavras do Padre Antônio Claret
Boa-tarde. Cumprimento os membros da Mesa e, ao mesmo tempo,

expresso minha alegria por estar aqui representando a arquidiocese
da qual me sinto membro. Represento as pessoas que têm muita
vontade de defender a vida.

O tema da Campanha da Fraternidade foi retirado do “Livro do
Deuteronômio”, cuja parte central foi escrita há alguns mil anos antes
do nascimento de Cristo. Portanto, há muito tempo discute-se este
tema: “Escolhe, pois, a vida”.

A principal preocupação desse núcleo do “Deuteronômio” é com a
mudança na estrutura da sociedade. Trata-se de uma mudança
radical, ou seja, de uma mudança na raiz; não significa, portanto,
radicalismo nem mudança apenas nos termos, nas palavras, mas no
fundamento de questões importantes. Enfim, refiro-me à mudança no
modo de se organizar e de se estruturar a sociedade. Então, essa
frase é extremamente simbólica para nós e possui uma força muito
grande, já que nos traz à mente, à memória, algo tão importante e
atualiza o esforço dos que pensam algo novo neste país e no mundo.

Não adianta mudarmos as aparências das coisas, como aconteceu,
por exemplo, com a Companhia Vale do Rio Doce, que passou a
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chamar-se Vale, com a Cataguazes-Leopoldina, que recebeu o nome
de Energiza, e com a Alcan, que agora se chama Novelis. Como se
vê, muda-se a roupagem das coisas, como se fossem portas
carunchadas, nas quais se passa verniz para conseguir uma imagem,
uma foto mais bonita.

O núcleo do “Deuteronômio” propõe uma mudança radical no
fundamento, na base da organização humana e da sociedade, a fim
de se obter a seguinte reflexão: “aqui viemos, qual é a nossa tarefa?”.
Como se garante que a vida seja a única realidade absoluta diante da
qual todas as outras coisas se relativizam, inclusive as leis? A vida
precisa estar em primeiro lugar.

Ao falar nesse assunto, citarei um exemplo. Nesta Casa tramitou um
projeto de iniciativa popular que tem D. Luciano, a quem todos
respeitamos muito, como símbolo maior. Esse projeto não foi adiante
por ser inconstitucional. Sei que vocês têm de seguir regras, mas se
esse fato obedecesse à lógica do “Deuteronômio”, provavelmente isso
não aconteceria, porque a vida sempre estaria em primeiro lugar.

Hoje há uma questão vital. A energia elétrica é essencial e pode ser
usada, em quantidade e qualidade, por todas as famílias do Brasil e
do mundo. A energia é fundamental, pode ser usada para aquecer a
água, para acender uma lâmpada à noite, quando alguém for tomar
um remédio, e assim por diante. Se a lei não fosse posta em primeiro
lugar e a vida em segundo, terceiro ou quarto, provavelmente isso não
aconteceria. O “Deuteronômio” deixa muito claro para nós que a vida
é a única realidade absoluta, portanto é prioritária em qualquer
circunstância.

Todas as regras que nascem da organização da sociedade só fazem
sentido se estão efetivamente a serviço da vida, que é a prioridade, a
realidade absoluta.

E é a vida em sentido amplo, não só a vida humana onde homens e
mulheres se sintam no direito de degradar tudo. Como se fosse assim:
“Vamos usando, usando, e quem ficar por último apaga a luz, que
depois resolveremos”. Então, é a vida no sentido amplo, com respeito
a todas as formas de vida.

Aí há que se pensar de fato no sistema capitalista. Esse sistema é,
em sua essência, um sistema degradador e opressor da vida.
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Portanto, não é que se mude da noite para o dia, mas é preciso que
haja uma perspectiva diferente na organização das bases da
sociedade para que um novo jeito de organização da sociedade possa
acontecer para que de verdade princípios novos orientem as pessoas,
e não o princípio de um sistema que induz as pessoas a explorar as
outras, portanto a degradar a vida.

Como o Deputado Padre João disse, muita gente de fato interpretou
esta Campanha como a campanha que fala do aborto e das
tecnologias de manipulação da vida. E fica parecendo que a Igreja é
contra a tecnologia. Imagino que até muita gente da Igreja tenha
interpretado assim mesmo. Isso acontece às vezes porque não se
reflete. Mas não se trata de uma questão tecnológica.

É claro que a tecnologia é coisa boa. Mas deve estar a serviço de
quem? Queremos a tecnologia a serviço dos governos burgueses e
das empresas capitalistas que exploram? Ou queremos a tecnologia
para salvaguardar e garantir o direito básico de todas as pessoas,
principalmente das mais indefesas? Para que queremos o
desenvolvimento tecnológico? Essa é a questão importante. Não é a
tecnologia em si, mas qual é a sua finalidade?

Entendemos que, se a tecnologia é para facilitar a vida, a Igreja
deve apoiar aquele que está mais fraquejado na vida. Esse é o
princípio.

Finalizando, lembro que D. Luciano, há dois anos, esteve nesta
Casa. Entre as muitas coisas que ele vivia, mas que só de vez
enquanto falava - ele não falava tudo o que vivia -, ele vivia sempre se
empenhando pela vida, mas só de vez em quando dizia alguma coisa.
Ele vivia muito mais do que dizia. Mas ele disse que esta Casa precisa
estar sempre pensando no povo.

Talvez tivéssemos um pouco o reacender dessa idéia, para que
sempre, de verdade, em todas as decisões o povo e a vida
estivessem em primeiro lugar. Muito obrigado.

O locutor - Representando o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, com a palavra, para seu
pronunciamento, o Deputado Célio Moreira, co-autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Sr. Presidente
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Exmo. Sr. Deputado Padre João, co-autor do requerimento; Exmo.
Sr. Vereador Antônio Pinheiro, representando a Câmara Municipal de
Belo Horizonte; Pe. Antônio Claret, aqui representando a Arquidiocese
de Mariana; Edmílson de Jesus Ferreira, telespectadores, senhores e
senhoras que comparecem a esta reunião. Infelizmente, não temos a
presença da CNBB, como foi colocado pelo Deputado Padre João, e
não há também nenhum padre da Arquidiocese de Belo Horizonte no
lançamento da Campanha da Fraternidade no Plenário desta Casa.

Não existe sobre o planeta Terra bem mais precioso do que a vida.
Assim, a Campanha da Fraternidade deste ano, que tem como tema a
defesa da vida, chama a atenção de todos, não apenas dos católicos,
para a relevância do profundo compromisso ético presente no amor
fraterno.

Valor fundamental para todo homem público, a defesa da vida
significa o engajamento na luta contra a pobreza, contra a exclusão e
contra as situações de injustiça social. Significa, ainda, o inamovível
comprometimento de evitar a degradação da natureza, que põe em
grande risco a existência de futuras gerações. Ao propor o lema
“Escolhe, pois, a vida”, a Campanha nos acena com o futuro e a
esperança, defendendo a dignidade da pessoa humana contra todas
as formas de agressão à sua existência.

A promoção da vida é também a salvaguarda da paz, quando as
políticas públicas derivadas da formulação das leis devem ter em
mente a transformação social propiciada por uma educação que
prioriza os valores humanos e por uma medicina e uma tecnologia que
levem em conta o respeito à vida e à morte. A vida, esse dom que
todos recebemos, merece um olhar respeitoso para si próprio e
também para o próximo. Não podemos, em absoluto, descartar nosso
compromisso com a cidadania plena para todos, envolvendo do
mesmo modo a nossa consciência e a nossa afetividade.

Para essa atitude nos chamam os versos finais do hino da
Campanha: “Pelas margens desta vida há tanta gente que implora por
justiça e dignidade / respeitar, cuidar da vida é o que te peço / vai, /
transforma a tua fé em caridade!”.

Que se perpetuem os nossos esforços, mantendo como o grande
objetivo de nossa luta, como representantes dos cidadãos brasileiros,
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o horizonte de uma vida digna para todos! Muito obrigado.
Na oportunidade, gostaria de justificar a ausência do Deputado Eros

Biondini, co-autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, que está no Vale do Jequitinhonha, por isso não pôde
chegar a tempo. O Deputado Eros Biondini, no ano passado,
apresentou requerimento de realização de reunião especial para tratar
da Campanha da Fraternidade, juntamente com o Deputado Padre
João.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2008
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra, Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Deiró
Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e
comunica o recebimento de ofício da Sra. Nilza Maria da Rocha, em
que sugere atuação desta Comissão em prol dos servidores da rede
estadual de ensino e de ofício publicado no “Diário do Legislativo”, na
data mencionada entre parênteses, da Sra. Neusa Coutinho Affonso,
Secretária do Tribunal de Contas da União (15/2/2008). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.756/2007 (relatora: Deputada
Maria Lúcia Mendonça); 1.877/2007 (relatora: Deputada Ana Maria
Resende) e 1.917/2007 (relator: Deputado Carlin Moura), que
receberam parecer por sua aprovação, e 1.881/2007 (relator:
Deputado Deiró Marra), que recebeu parecer por sua aprovação, com
a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
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1.829, 1.841, 1.851, 1.852 e 1.853/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os seguintes requerimentos: das Deputadas Ana
Maria Resende e Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Deiró
Marra, Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi, em que solicitam, visita à
Sra. Vanessa Guimarães, Secretária de Estado de Educação, para
sugerir que os atos normativos dessa Secretaria sejam debatidos com
a Comissão antes de sua edição; reunião para, em audiência pública,
debater a Resolução nº 1.025, de 26/12/07, da Secretaria de Estado
da Educação, que institui e regulamenta a organização curricular a ser
implementada nos cursos de ensino médio da rede estadual de
ensino; do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de
Minas Gerais - Sinpro-MG - pela inauguração do Centro de Referência
dos Professores, no Município de Belo Horizonte; do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada visita ao Município de
Santa Rita do Sapucaí, no Vale da Eletrônica, para conhecer as ações
promovidas pela Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira em favor da
ciência e da tecnologia. 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 março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Ademir Lucas.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 40/2007, EM 27/2/2008

Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Gil Pereira e Lafayette de
Andrada (substituindo este ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Jayro
Lessa, declara aberta a reunião, esclarece não haver ata a ser lida,
por ser a primeira reunião da Comissão, e informa que a finalidade da
reunião é eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator
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da matéria. O Presidente solicita a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Gil Pereira
para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos
para Presidente o Deputado Agostinho Patrús Filho e para Vice-
Presidente o Deputado Jayro Lessa, ambos por unanimidade. O
Deputado Jayro Lessa empossa o Presidente eleito e passa a ele a
direção dos trabalhos. O Deputado Agostinho Patrús Filho agradece a
confiança dos colegas, declara empossado na Vice-Presidência o
Deputado Jayro Lessa e, na oportunidade, designa relator ao
Deputado Luiz Humberto Carneiro. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para reunião extraordinária, a ser marcada
posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Jayro Lessa - Luiz Humberto

Carneiro - Gil Pereira.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

4/3/2008
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado
Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BSD) e Wander Borges
(substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do
BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Registra-se a presença do Deputado Paulo
Guedes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a deliberar sobre proposição da
Comissão e comunica o recebimento de ofício da Presidência da Casa
em que informa que deixou de receber requerimento desta Comissão,
apresentado pelo Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja
encaminhada ao jornal “Estado de Minas” veto de congratulações,
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uma vez que requerimento de mesmo teor já havia sido protocolado
anteriormente; e do ofício publicado no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses, do Sr. Fabrício Torres Sampaio,
Subsecretário de Transportes, (21/2/2008). O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, em turno único, para a qual
designou o relator citados a seguir: Projeto de Lei nº 2.004/2008
(Deputado Paulo Guedes). 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 rejeição, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.885/2007 (relator: Deputado Gustavo Valadares). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 1.818/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.858, 1.870 e 1.885/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
607, 842, 1.612, 1.644 e 1.667/2007. Registra-se a presença do
Deputado Antônio Júlio. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os seguintes requerimentos para realização de audiência
pública: dos Deputados Carlos Pimenta, no Município de Salto da
Divisa para que seja discutida situação da BR-367 e do programa Pró-
Acesso da região; Padre João, para que seja discutida e encaminhada
a recuperação da BR-040, no trecho compreendido entre os
Municípios de Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, e outros itens
que menciona; Ivair Nogueira, para que seja discutida a implantação
das praças de pedágio na Rodovia Fernão Dias, no trecho
compreendido entre Belo Horizonte e São Paulo e outros itens que a
menciona; Antônio Júlio e Domingos Sávio, para que sejam discutidas
as precárias condições da MG-423 no Município de Papagaio; e dos
Deputados Almir Paraca, em que solicita seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a
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que seja realizada, em caráter emergencial, a reforma e a
recuperação da ponte sobre o Ribeirão da Ilha, localizado na MG-202,
no trecho compreendido entre Sagarana, Distrito do Município de
Arinos e Uruana de Minas; Célio Moreira, em que solicita seja
formulado apelo ao DER-MG com vistas a que autorize a empresa de
transporte coletivo Gontijo a fazer o percurso do trevo de Contria (BR
MG-496) à sede do Distrito, em suas linhas regulares de Belo
Horizonte a Pirapora, bem como definir um ponto de embarque e
desembarque de passageiros no Distrito de Contria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Juninho Araújo, Presidente - Délio Malheiros.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/3/2008

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, Antônio Júlio, Sebastião Helvécio e Délio Malheiros
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação
da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Euvaldo Bittencourt Júnior, Gerente de
Projeto da Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos;
Alessandro L. Bonzano Comper, Secretário Substituto de Políticas
Públicas de Emprego (28/2/2008); Hélio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações (29/2/2008). O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.329/2007 (Deputado Lafayette de
Andrada) e 1.504/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho), no 1º
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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 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 118/2007 (relator:
Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição) e 236/2007
(relator: Deputado Sebastião Helvécio) na forma dos Substitutivos nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça; 712/2007 com as Emendas
nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado
Antônio Júlio); 731/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator:
Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição) e 898/2007 na
forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Getúlio Neiva -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/3/2008

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e a 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 1.636/2007, no 1º turno (Deputado Eros Biondini);
e 2.019/2008, em turno único (Deputado Vanderlei Miranda). Passa-se
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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 1.871, 1.884 e 1.888/2008. 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 Vanderlei Miranda,
em que solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em
audiência pública, obter esclarecimentos sobre quando e de que
forma será implementada a redução do ICMS sobre a prestação de
serviço de transporte de passageiros, e seja formulado voto de
congratulações pela posse da nova Diretoria da Associação Comercial
do Barro Preto; e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulada
moção de apoio ao setor da indústria têxtil e de confecção brasileiro,
especialmente em razão do ato que ocorrerá no próximo dia 12, no
Congresso Nacional, em protesto contra a concorrência desleal
provocada pela importação de produtos originários de países
asiáticos. 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 março de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Bráulio Braz - Cecília Ferramenta.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/3/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a discutir e
votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as
Propostas de Ação Legislativa nºs 185 e 187/2007, que receberam
parecer pela aprovação na forma de requerimento, e é rejeitada a de
nº 192/2007 (relator: Deputado Eros Biondini, em virtude de
redistribuição). Registram-se as presenças dos Deputados Gustavo
Valadares e João Leite. Após discussão e votação, são aprovadas,
cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 200 a
203, 205, 206 e 208/2007, que receberam parecer por sua aprovação,
na forma de requerimento, e rejeitadas as de nºs 216 e 228/2007
(relator: Deputado Gustavo Valadares). Retira-se da reunião o
Deputado Eros Biondini. Submetido a votação, é rejeitado o parecer
do novo relator, Deputado Carlin Moura, que conclui pela aprovação
da Proposta de Legislativa nº 381/2007. Ato contínuo, é designado
como novo relator o Deputado Gustavo Valadares. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela rejeição
da proposta, registrando-se o voto contrário do Deputado Carlin
Moura. Após discussão e votação, são aprovadas as Propostas de
Ação Legislativa nºs 385 a 389 e 392/2007 (relator: Deputado Gustavo
Valadares), e 477/2007 (relator: Deputado André Quintão). O
Deputado André Quintão retira-se da reunião e o Deputado João Leite
assume a Presidência. Após discussão e votação, são aprovadas,
cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 431, 433,
434, 454 a 456, 458, 462 e 463/2007, que receberam parecer por sua
aprovação, na forma de requerimento, e rejeitadas as de nºs 430, 453,
480 e 532/2007 (relator: Deputado João Leite), 438, 439, 441, 448,
450 e 497/2007, que receberam parecer por sua aprovação; e
rejeitadas as de nºs 427 e 451/2007 (relator: Deputado Gustavo
Valadares). 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 Eros Biondini, em que
solicita seja realizada visita desta Comissão à Telemar, com o objetivo
de obter informações sobre os planos de implantação de antenas de
telefonia celular para atender demandas de comunidades e vilas da
região de Belo Horizonte, bem como analisar a possibilidade de
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disponibilizar TV a cabo e internet para essas comunidades; Alencar
da Silveira Jr, em que solicita seja realizada reunião desta Comissão
com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,
para debater, em audiência pública, a demolição do Instituto Municipal
de Administração e Ciências Contábeis - Colégio Imaco - e a futura
construção do Espaço Multiuso da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte. 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 março de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio e
Getúlio Neiva (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por
indicação do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
dos Srs. Euvaldo Bittencourt Júnior, Gerente de Projeto da
Subscretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos; Antônio
Carlos Andrada, Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas de
Minas Gerais; Paulo Roberto Messias Strack, responsável pela
Central de Convênios da Embratur (6/3/2008); Dimas Wagner
Lamounier e Carla Rafaela Arthemalle, respectivamente
Superintendente Regional e Gerente da Caixa Econômica Federal
(8/3/2008). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.028/2008 (Deputado Jayro Lessa), 2.045/2008
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(Deputado Lafayette de Andrada) e 2.046/2008 (Deputado Agostinho
Patrús Filho), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.828/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); e pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.329/2007 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada), 1.504/2007 (relator: Deputado Jayro
Lessa, em virtude de redistribuição) e 2.028/2008 (relator: Deputado
Jayro Lessa) na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; 2.045/2008 (relator: Deputado Lafayette de
Andrada) e 2.046/2008 (relator: Deputado Getúlio Neiva, em virtude
de redistribuição). O Projeto de Lei nº 637/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,
aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 1.995/2008. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária na
mesma data, às 10h30min, com edital já publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.401/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.401/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunidade
de Vida e Aliança Santa Teresinha do Menino Jesus, com sede no
Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.401/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade de Vida e

Aliança Santa Teresinha do Menino Jesus, com sede no Município de
Sete Lagoas.

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

Comunidade de Vida e Aliança Santa Teresinha do Menino Jesus,
com sede no Município de Sete Lagoas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.709/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.709/2007, de autoria da Deput ada Cecília
Ferramenta, que declara de utilidade pública a organização não
governamental 4 Cantos do Mundo, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.709/2007
Declara de utilidade pública a entidade 4 Cantos do Mundo, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade 4 Cantos do

Mundo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Wander Borges.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.725/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.725/2007, de autoria do Deput ado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Recanto
São Francisco, com sede no Município de Extrema, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.725/2007
Declara de utilidade pública a Associação Recanto São Francisco,

com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Recanto

São Francisco, com sede no Município de Extrema.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.758/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.758/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação de
Promoção e Assistência Social, com sede no Município de Pouso
Alegre, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.758/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção e

Assistência Social, com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Promoção e Assistência Social, com sede no Município de Pouso
Alegre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.814/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.814/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Central Santa
Paulina SSVP, com sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado
em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.814/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Central Santa Paulina da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Sete
Lagoas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Central

Santa Paulina da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Sete Lagoas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.821/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.821/2007, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Amigos da Comunidade do Gambá - Amagamba -, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.821/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

da Comunidade do Gambá - Amagamba -, com sede no Município de
Catas Altas da Noruega.

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

Moradores e Amigos da Comunidade do Gambá - Amagamba -, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Gláucia

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

1.860/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.860/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Comunidade Kolping Minas
Caixa - CKMC -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.860/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping Minas Caixa -

CKMC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Com unidade Kolping

Minas Caixa - CKMC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Wander Borges.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/3/2008
Presidência da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Doutor Rinaldo - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Evandro Neves Abdo - Exibição de vídeo - Palavras da Vice-Reitora
Heloísa Maria Murgel Starling - Apresentação musical - Palavras da
Sra. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
André Quintão - Carlin Moura - Doutor Rinaldo - Elisa Costa -

Gláucia Brandão.
Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - 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 Doutor Rinaldo, 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 o Exmo. Sr.
Professor Evandro Neves Abdo, Diretor da Faculdade de Odontologia
da UFMG; a Exma. Sra. Profa. Heloísa Maria Murgel Starling, Vice-
Reitora da UFMG, representando o Reitor, Professor Ronaldo Tadêu
Pena; e os Exmos. Srs. Vereador Paulo Lamac, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Carlos Augusto Jayme
Machado, Presidente Interino da Associação Brasileira de
Odontologia; Luiz Flávio de Souza Coelho, Presidente do Conselho
Regional de Odontologia de Minas Gerais; Professor Edgar Carvalho
Silva, representando a classe odontológica; e Deputado Doutor
Rinaldo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Faculdade de

Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - pelo
seu centenário.

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

Palavras do Deputado Doutor Rinaldo
Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, representando o Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Alberto Pinto Coelho; Prof. Evandro Neves Abdo, Diretor da
Faculdade de Odontologia da UFMG; Profª Heloísa Maria Murgel
Starling, Vice-Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais,
representando o Magnífico Reitor Ronaldo Tadêu Pena; Exmo. Sr.
Vereador Paulo Lamac, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Exmo. Sr. Carlos Augusto Jayme Machado, Presidente
Interino da Associação Brasileira de Odontologia; Sr. Luís Flávio de
Souza Coelho, Presidente do Conselho Regional de Odontologia de
Minas Gerais; Prof. Edgar Carvalho Silva, representando a classe
odontológica; senhoras e senhores, boa-noite.

A odontologia, apesar de a etimologia da palavra minimizar sua
abrangência, é a ciência da saúde que se dedica a cuidar do sistema
estomatognático, bem como de suas relações com os outros sistemas
do corpo.

Como médico e cirurgião que sou, sinto-me à vontade para, diante
dessa platéia, enfatizar a relevância do profissional odontólogo no
cuidado da saúde do ser humano.

Como todos sabemos, é pela boca que manifestamos nossas
primeiras emoções e descobrimos o mundo. Ao longo da vida,
necessitamos da boca para nutrir-nos, relacionar-nos, manifestar
nosso afeto, esboçar sorriso e até nossa tristeza. Portanto, aquele que
cuida da boca cuida da essência do ser. Devolver a um indivíduo a
plenitude do funcionamento de sua boca é devolver-lhe a
possibilidade de viver feliz e de manifestar essa felicidade. Promover a
saúde bucal e impedir que o sistema se degenere é função primeira e
fundamental do profissional que cuida do ser humano.
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Nesse contexto, há 100 anos, nascia, apoiada no pensamento de
homens entusiastas do ensino, a Escola Livre de Odontologia de Belo
Horizonte, hoje Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de
Minas Gerais. Nessa caminhada secular, ela tem formado grandes
homens da história da saúde de Minas e do Brasil. Muitos ex-alunos
dessa entidade aparecem no cenário internacional como expoentes da
ciência, elevando o nome da escola e do País e fazendo com que os
olhos do mundo se voltem para a nossa terra.

A história da Faculdade de Odontologia da UFMG confunde-se com
a história da odontologia no País e no mundo, considerando que a
primeira escola oficial de odontologia data de 1840, em Baltimore, nos
Estados Unidos da América. Portanto, um século de existência
significa desbravamento, luta, persistência, inovação e,
principalmente, competência. Nenhuma entidade chega aos 100 anos
se aqueles que escrevem sua história não mostrarem eficiência. E
chegar aos 100 anos com a reputação dessa escola é
verdadeiramente o resultado do trabalho de gerações de educadores
brilhantes.

Sinto-me, portanto, extremamente honrado ao poder prestar esta
homenagem e gostaria de manifestar a todos a minha plena
disponibilidade de estar, nesta Casa, como interlocutor da
odontologia. Reforço, mais uma vez, a minha forte convicção do papel
da odontologia na promoção da saúde e a grande importância das
equipes multidisciplinares. Espero que o exemplo de seriedade
secular da Faculdade de Odontologia da UFMG norteie as lutas da
classe odontológica, para as quais estarei sempre disposto a
trabalhar. Obrigado. Parabéns.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, a Deputada Gláucia Brandão,

representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa, fará a entrega ao Prof. Evandro Neves Abdo,
Diretor da Faculdade de Odontologia da UFMG, de placa alusiva a
esta homenagem. Solicitamos que compareçam ao local destinado à
entrega da placa a Exma. Sra. Heloísa Maria Murgel Starling, Vice-
Reitora da UFMG, representando o Reitor Ronaldo Tadêu Pena; e o
Deputado Doutor Rinaldo, autor do requerimento que deu origem a
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esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Em sintonia
com o desenvolvimento tecnológico e científico, buscando renovação
constante de conceitos e técnicas, e comprometida com o seu papel
social, além de preservar as suas tradições históricas, a Faculdade de
Odontologia da UFMG comemora seu centenário como instituição de
ensino de referência na área da saúde bucal. Por sua brilhante
trajetória ao longo desses 100 anos e por ensejar um futuro promissor,
a Assembléia de Minas vem prestar justa homenagem a essa
excelente faculdade, agradecendo, em nome do povo mineiro, os
relevantes serviços prestados à saúde pública”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Evandro Neves Abdo

Exmas. Sras. Deputada Gláucia Brandão, representando o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; e Profª. Heloísa Maria Murgel Starling,
Vice-Reitora da UFMG, representando o Prof. Ronaldo Tadêu Pena,
Magnífico Reitor da UFMG; Exmos. Srs. Vereador Paulo Lamac,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Carlos Augusto
Jayme Machado, Presidente Interino da Associação Brasileira de
Odontologia; Luís Flávio de Souza Coelho, Presidente do Conselho
Regional de Odontologia de Minas Gerais; Prof. Edgar Carvalho Silva,
professor emérito da Faculdade de Odontologia, representando a
classe odontológica; e Deputado Doutor Rinaldo, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Prezados amigos, no ano passado, comemoramos o centenário da
fundação da Faculdade de Odontologia, que foi oficialmente
inaugurada em agosto de 1907. Cerca de um ano e meio depois, em
dezembro de 1908, os primeiros 12 alunos concluíram o curso,
graduaram-se como cirurgiões-dentistas, marcando o início da
trajetória de uma instituição que traçou a sua história acadêmica
sempre caracterizada pelo arrojo e pela integração com a sociedade.
Transcorridos 100 anos de sua inauguração, o modesto número de 12
alunos cresceu, e hoje a Faculdade de Odontologia abriga uma média
de 540 alunos de graduação, distribuídos em 9 períodos letivos, com
uma carga horária de 3.810 horas. Ao findar de 2007, tendo em vista
que, a partir de 1974, adotou-se a formatura de duas turmas por ano,
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a Faculdade de Odontologia da UFMG graduou a sua 134ª turma,
atingindo um total de 6.630 formandos.

A necessidade de expandir horizontes e responder a uma demanda
crescente determinou a abertura de cursos de pós-graduação, e hoje
atingimos uma significativa média anual de cerca de 300 alunos de
pós-graduação, distribuídos nos 10 cursos de especialização e nos
cursos de mestrado e doutorado, todos reconhecidos pela excelente
qualidade e, portanto, procurados por profissionais de várias partes do
País e das mais diversas instituições de ensino. A missão de ofertar
cursos de qualificação profissional que atendam às necessidades da
classe odontológica levou a Faculdade de Odontologia a uma oferta
de vários cursos de extensão, que acolhem anualmente cerca de 309
alunos. Considerando, portanto, os alunos de graduação, pós-
graduação e dos cursos de extensão, atingimos a significativa média
de 1.151 alunos, que compõem um complexo universo que exige uma
dedicação constante do nosso corpo docente. Paralelamente aos
cursos de graduação, pós-graduação e extensão, a Faculdade oferta
o curso de qualificação profissional para a formação de Auxiliar de
Consultório Dentário, com carga de 330 horas, abrangendo uma
média de 90 alunos por ano e já tendo formado cerca de 1.000 alunos,
que integram o mercado de trabalho.

Mas uma instituição moderna e atualizada como a nossa não tem
suas atividades restritas apenas ao ensino. Desenvolvemos uma
significativa atividade assistencial que nos coloca em íntima harmonia
com a sociedade, sempre em busca de atender às demandas que ela
nos solicita. Essa atividade é consolidada, por meio dos inúmeros
projetos de extensão, da prestação de serviços e atendimento à
população, em parceria ou não com o Sistema Único de Saúde, com o
envolvimento de cerca de 482 alunos da graduação.

A atividade assistencial dos projetos de extensão, aliada à demanda
atendida pela graduação, traduz-se em aproximadamente 85 mil
consultas anuais, abrangendo as mais diversas áreas do
conhecimento odontológico.

Somos uma instituição com uma história centenária, mas que se
renova constantemente buscando estar sempre em sintonia com o
mundo atual e com o futuro. Assim, em parceria com a Secretaria
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Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
atuamos no programa de Teleodontologia, ministrando conferências
“on-line” para toda a rede de postos de saúde numa troca de
experiências e conhecimentos com a rede pública de saúde bucal.
Estamos engajados também na Rede Nacional de Telesaúde do
Ministério da Saúde, participando ativamente das teleconferências e
da teleconsultoria para o Estado de Minas Gerais.

Como parte do Projeto Ágora, juntamente com as Faculdades de
Enfermagem e de Medicina, a Faculdade de Odontologia participa do
curso de especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, na
modalidade de ensino à distância, para 400 alunos, entre dentistas,
médicos e enfermeiras dos Municípios de Minas Gerais.

Outra área de destaque é a expressiva atividade de pesquisa que
docentes e alunos da faculdade desenvolvem, em projetos ligados à
pós-graduação, projetos de iniciação científica ou projetos
independentes, que geram significativo número de publicações nas
melhores revistas nacionais e internacionais.

Exponho esses dados, que dão uma pequena visão do universo de
abrangência da Faculdade de Odontologia da UFMG, para justificar
nossa presença, hoje, nesta Casa.

Estamos aqui para receber esta justa homenagem da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, e não apenas por termos
completado 100 anos de existência mas, principalmente, pela
belíssima história que construímos ao longo desse século.

Com o empenho e a dedicação de todos os que integram nossa
equipe de trabalho, conseguimos demonstrar que um ensino público
de alta qualidade não é uma utopia, mas uma realidade que é a marca
registrada da UFMG. Esta homenagem que hoje recebemos é o
reconhecimento público desse fato. Sim, prezados amigos,
merecemos esta homenagem. Fizemos jus a ela, construindo nossa
história.

Agradeço, em nome da nossa Faculdade, a sensibilidade do
Deputado Doutor Rinaldo Valério em reconhecer esse mérito e em se
empenhar para concretizar a homenagem, realizando hoje esta
reunião especial. Agradeço também aos membros desta Casa, na
figura do seu Presidente, o Deputado Alberto Pinto Coelho, hoje
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representado pela Deputada Gláucia Brandão, o acolhimento e a
realização desta reunião. Agradeço e parabenizo a todos os alunos e
ex-alunos, a todos os funcionários e ex-funcionários, a todos os
docentes e ex-docentes dessa Faculdade, que, ao longo desses 100
anos, contribuíram de forma digna na construção de nossa história.
Agradeço a todos os Reitores da UFMG, na figura do Reitor Prof.
Ronaldo Pena e da Vice-Reitora Profª Heloísa Maria Murgel Starling, o
apoio que a Faculdade de Odontologia sempre recebeu.

Encerro, aqui, lembrando a todos que, ao findar as comemorações
do nosso centenário em 2007, iniciamos um novo centenário e temos
a obrigação de torná-lo digno dos que nos antecederam. Muito
obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a um vídeo

institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Vice-Reitora Heloísa Maria Murgel Starling
Boa-noite a todos. Quebrarei o protocolo por algumas razões.

Cumprimento a Mesa na pessoa da Deputada Gláucia Brandão, bem
como a comunidade da UFMG, na pessoa do nosso Prof. Emérito
Edgar. Não sei se todos sabem: professor emérito é aquele que é
professor por duas vezes, que se aposenta, mas é convocado para
voltar porque a universidade não pode ficar sem ele. Cumprimentá-lo
é sinal da importância desta sessão. Permita-me, Deputada, fazer
esse cumprimento à comunidade acadêmica.

Gostaria, em primeiro lugar, Doutor Rinaldo, de agradecer-lhe muito.
Sei que V. Exa. é ex-aluno da UFMG. É um privilégio e uma honra a
UFMG estar sendo aqui homenageada.

Quero justificar a ausência do nosso Reitor, que foi a Brasília para
uma audiência com o Presidente Lula, para assinar o Projeto Reúne,
das universidades federais. O evento transcorreu às 16 horas, e não
havia vôo, em tempo hábil, para que ele estivesse aqui.

Com essa quebra de protocolo, gostaria de lembrar três aspectos
que me parecem importantes na trajetória da nossa escola. Em
primeiro lugar, gostaria de lembrar que, na história dessa escola,
vimos que ela foi fundada em 1907 por um grupo de médicos,
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engenheiros, farmacêuticos e cirurgiões-dentistas, capitaneados pelo
dentista Manuel Penido, nosso fundador. Em sua casa, foi feita a
primeira ata da congregação da escola. Quando esse grupo de
profissionais se encontrou na sua casa, estava convencido, no fim do
século passado, de que às pessoas que estavam envolvidas com a
arte de curar cabia um papel público no combate às doenças e na
melhoria das condições de vida da população. Lembro, nesta Casa, o
início da história da escola de odontologia, seu envolvimento com as
pessoas desde o início de sua fundação. Em segundo lugar, como
mostrado em nosso vídeo, a odontologia, durante muitos anos, foi
considerada uma arte menor, um ofício que se praticava com as
mãos. Por isso era considerada menor numa sociedade escravocrata
como a nossa. A odontologia se fez uma arte muito discreta e muito
elegante. Diria que ela se fez uma arte tão discreta que geralmente só
nos lembramos dela quando o dentista liga o motor. É importante que
nos lembremos dela porque, apesar da discrição, pesa muito na
estabilidade do exercício da nossa felicidade. Acho que o vídeo deixou
isso claro para nós.

Não conseguimos imaginar quais eram as dores e os padecimentos
dos mineiros nos séculos XVIII e XIX, mas podemos mensurar o
quanto a arte da odontologia é importante para nossa felicidade. E a
felicidade é aquilo que os gregos já definiam no século V: “A fuga da
dor e a busca do prazer de viver”. Um ponto que gostaria de lembrar é
a importância do exercício dessa arte tão discreta para a nossa
felicidade cotidiana, para o nosso dia-a-dia.

Gostaria de terminar lembrando que, como já dito aqui, o percurso
da nossa escola tem sido longo, 100 anos, e muita coisa mudou, ou
melhor, quase tudo mudou no ensino e na prática da odontologia
desde os tempos, professor, da escola cuja sede era na Rua
Guaicurus, nº 266. Eu diria que algo permaneceu imutável ao longo
desses anos: a convicção de que a escola de odontologia foi criada
pelos seus fundadores para a vida pública de Belo Horizonte e do
Estado de Minas Gerais, e isso firmou o compromisso dessa escola
com as condições de saúde da nossa população. Hoje em dia,
passam pelos consultórios da Faculdade de Odontologia cerca de mil
pacientes por mês, e o atendimento é gratuito, exceto para os
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procedimentos que envolvem custos laboratoriais, e os preços desses
custos laboratoriais são praticados abaixo do mercado.

Ao final do curso de odontologia, os nossos alunos fazem estágio
supervisionado com o objetivo de viver, durante cerca de dois meses
e meio, a experiência do cirurgião-dentista junto a populações
carentes no interior do Estado de Minas Gerais. Entendo que, num
país de tamanho grau de desigualdade como o nosso, isso que
praticamos na escola de odontologia não é tudo nem o bastante, mas
acredito, Prof. Evandro, que o Manuel Penido e a população de Minas
Gerais têm motivos suficientes para se sentirem orgulhosos do
trabalho da escola de odontologia. Gostaria que o senhor se
preparasse, pois este é o primeiro ano dos próximos 100 anos. Muito
obrigada.

Apresentação Musical
O locutor - Neste momento, teremos a apresentação do cravista

Antônio Carlos de Magalhães, que nos brindará com a execução das
canções “A Dança dos Espíritos Abençoados”, de Gluck, e “Bachianas
Brasileiras nº 5”, arioso, de Heitor Villa-Lobos.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras da Sra. Presidente

Vou quebrar o protocolo e cumprimentar a Mesa e os homens na
pessoa do nosso Prof. Emérito Evandro Neves Abdo e do Deputado
Doutor Rinaldo, nosso querido autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem tão importante. E também cumprimentar as
mulheres presentes na pessoa da Profª Heloísa Maria Murgel Starling,
aqui representando o Magnífico Reitor Ronaldo Tadêu Pena.

Quero dizer da minha alegria de estar representando o nosso
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, e ainda como pessoa que
faz parte da UFMG. Sou aposentada da Escola de Educação Física
da UFMG, e sinto-me em casa e feliz por estar presidindo esta
sessão.

Hoje a centenária Faculdade de Odontologia da UFMG, que
homenageamos nesta noite, é uma das instituições mais
profundamente ligadas à vida dos cidadãos de nosso Estado,
responsável pelos cuidados que vêm oferecendo a nossa população,
graças à permanente formação de uma preparadíssima classe
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profissional.
Tendo formado mais de 6 mil cirurgiões-dentistas, que trabalharam

ou ainda trabalham nas mais diversas regiões de Minas, é
responsável por uma notável evolução do seu sistema de ensino, com
a criação de novas especialidades e o treinamento de seus alunos no
domínio de técnicas e tecnologias constantemente aperfeiçoadas. Por
tal razão, os profissionais oriundos da escola são plenamente
capacitados para oferecer aos seus pacientes um tratamento de alta
qualidade.

A escola tem também se preocupado, ao longo de toda a sua vida
institucional, com o acesso à saúde bucal pelas populações carentes.
Sua atuação social, hoje, volta-se não só ao atendimento de crianças
e adolescentes, em parceria com as escolas públicas, como à
promoção de uma melhor qualidade de vida do público idoso, além do
importante suporte dado a pacientes com necessidades especiais ou
submetidos à radioterapia e à quimioterapia. Nesse aspecto, vem
formando profissionais com ampla visão não apenas da saúde bucal
mas da saúde coletiva, empenhados em ações de prevenção e de
reabilitação dos pacientes. Sua filosofia, expressa no currículo dos
diversos cursos, volta-se à formação de um profissional integral,
capacitado ao trabalho em equipe e multidisciplinar, com visão crítica
para fazer face às necessidades globais da comunidade. O alto nível
de seus professores, inclusive na pós-graduação, à frente de seus
laboratórios e clínicas, torna-nos otimistas em relação aos grandes
desafios ainda enfrentados na promoção da saúde pública.

Infelizmente, quase 30 milhões de brasileiros nunca foram ao
dentista, e boa parte da população ainda não dispõe de uma escova
de dentes em casa. Para combater esses números, os profissionais
da odontologia, junto às instâncias de poder e de governo no País,
são chamados para uma urgente atitude política. Seu conhecimento e
sua prática profissional sempre serão úteis para a formulação de leis e
para a execução de políticas públicas que venham garantir a saúde e
a plena cidadania da população.

Estamos conscientes de que a Faculdade de Odontologia da UFMG
vem fazendo sua parte, e continuará fazendo, para que possamos
cumprir nossa Constituição no que diz respeito ao direito de todos à
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saúde. É assim que rememoramos os importantes capítulos da
existência dessa escola, um marco na vida de Belo Horizonte desde
os tempos da escola livre de odontologia ou da antiga Faculdade de
Odontologia e Farmácia, como foi apresentado no vídeo. De suas
várias sedes, antes da fixação no câmpus da Pampulha, várias
gerações têm viva na memória a bela e sóbria construção da Rua
Conde de Linhares, tão próxima da antiga Fazenda do Leitão, hoje
Museu Histórico Abílio Barreto, o mais antigo testemunho da criação e
da formação de nossa Capital.

Os dentistas, desde os tempos coloniais, são figuras importantes na
história de Minas, quando eram conhecidos por “tiradentes”, levando à
alcunha com que nosso maior herói, Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes, ligou seu ofício ao nosso profundo sentimento da
liberdade.

Relembrando o grupo inicial de seus fundadores, capitaneados por
Magalhães Penido, estendemos esta homenagem à direção atual, ao
seu corpo de professores, aos atuais e a todos os ex-alunos, bem
como aos seus dedicados funcionários.

Os dentistas mineiros gozam da fama que faz com que nossa
odontologia seja reconhecida como uma das mais avançadas do
mundo. Com certeza, na origem de todo esse sucesso, está a
permanente atuação dessa secular instituição, merecedora desta
sincera homenagem.

Em nome do Presidente e de todos os parlamentares desta Casa,
parabenizo todos que participaram e que continuam participando da
escrita dessa bela, relevante e exitosa história da Faculdade de
Odontologia de Minas Gerais. Muito obrigada a todos vocês.

Encerramento
A Sra. 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 ordinária de terça-feira, dia 18, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição do dia 18/3/2008.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E
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DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2007

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e Célio Moreira (substituindo este ao
Deputado Doutor Rinaldo, por indicação da Liderança do BSD),
membros da Comissão de Saúde; os Deputados Durval Ângelo e
Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação
da Liderança do BSD), membros da Comissão de Direitos Humanos.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,
declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se
tratar da primeira reunião dessas Comissões. A Presidência informa
que a reunião se destina a averiguar as condições de funcionamento
do Hospital Júlia Kubitschek, no Bairro Barreiro de Cima, bem como
as demais questões pendentes no que concerne à área da saúde
dessa região. A Presidência concede a palavra aos Deputados Durval
Ângelo e Célio Moreira, autores do requerimento que deu origem à
reunião, para suas considerações iniciais; logo após, a Presidência
convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados: Padre
Dionísio do Carmo Silva, Páraco da Paróquia Cristo Redentor do
Barreiro de Cima; Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig,
representando o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva,
Secretário de Estado de Saúde; Maria Inez Ribeiro Oliveira, Gerente
do Distrito Sanitário Barreiro; e o Sr. Airton Carlos da Silva,
representando o Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Maria do Socorro; Diretora do
Hospital Júlia Kubitschek; Normando Damasceno Biel, Secretário
Adjunto de Serviços Sociais da Secretaria Regional Municipal do
Barreiro - Sarmu-B, representando o Sr. Geraldo Afonso Herzogui,
Secretário de Administração Regional Municipal do Barreiro; e em
seguida solicita que façam suas exposições. Participam dos debates
as seguintes pessoas: Wellington Bessa, Presidente do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Barreiro; Waldemar Silva
Filho, Presidente do Conselho Municipal; Maria Nazaré Angela dos
Santos, usuária da Unidade Pronto Atendimento - UPA - Barreiro;
José Márcio, Presidente da Associação Comunitária do Bairro
Milionários; Robson Itamar, do Sindicato dos Serviços Públicos de
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Belo Horizonte; Dionísia de Souza Carvalho, representante da
Paróquia Cristo Redentor; Maria de Fátima Parreira Silva e Leonida,
usuárias do UPA-Barreiro. Segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e do público em geral, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo - Ruy Muniz - Durval Ângelo - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício da Sra.
Andréa Moreira Carmona, Coordenadora de Direitos Humanos da
Secretaria Adjunta de Direitos de Cidadania de Belo Horizonte,
publicado no “Diário do Legislativo” de 12/2/2008. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.027, 2.038 e
2.049/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.031, 2.037, 2.039, 2.041,
2.042, 2.051, 2.054 e 2.058/2008 (Deputado Sebastião Costa); 2.028,
2.034, 2.035, 2.043, 2.053 e 2.057/2008 (Deputado Delvito Alves);
2.029, 2.044, 2.045, 2.046, 2.050, 2.056 e 2.070/2008 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.033, 2.040, 2.052 e 2.055/2008 (Deputado
Hely Tarqüínio); 2.032, 2.036 e 2.048/2008 (Deputado Sargento
Rodrigues); 2.030 e 2.047/2008 (Deputado Neider Moreira);
1.980/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
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redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº 1.951/2007,
momento em que o relator, Deputado Delvito Alves, informa que está
retirando o referido parecer e apresentando outro parecer que conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do
Substitutivo nº 1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.951/2007 que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo
nº 1. 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 1.989, 1.636 e 2.028/2008, os dois
últimos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves);
2.001/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 1.328/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); e 2.045
e 2.046/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os pareceres
sobre os Projetos de Lei nºs 1.316 e 1.742 deixam de ser apreciados
em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos
relatores, Deputados Delvito Alves e Sargento Rodrigues. São
convertidos em diligência à Secretaria de Educação o Projeto de Lei
nº 1.349/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); ao IMA o Projeto
de Lei nº 1.783/2007; e à Copasa o Projeto de Lei nº 2.058/2008
(relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.369/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues). Os pareceres sobre os Projetos de
Lei nºs 1.980 e 2.023/2008 deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Sebastião
Costa. Na fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado
Sebastião Costa, conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei nº 1.880/2007 na forma do Substitutivo
nº 1, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Gilberto
Abramo. O Projeto de Lei nº 1.886/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, aprovado
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pela 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. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
2.006 e 2.033/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.007, 2.017 e
2.038/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.021 (relator:
Deputado Delvito Alves); 2.025 e 2.036/2008, este com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 2.029 e 2.070/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 2.037/2008 (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 2.034 e 2.055/2008.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Sebastião Costa.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2008

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e
Domingos Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. 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. Durante a discussão
do Projeto de Lei Complemetar nº 7/2007 (relator: Deputado Ademir
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Lucas), no 1º turno, foi apresentado um substitutivo pelo Deputado
André Quintão. Colocado em votação, é aprovado o parecer pela
rejeição da matéria, sendo rejeitado o Substitutivo nº 1, apresentado.
Na fase de discussão do parecer sobre as emendas apresentadas em
Plenário ao Projeto de Lei nº 1.677/2007, no 1º turno (relator:
Deputado Ademir Lucas), que conclui pela rejeição das Emendas nºs
3 a 9 e pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2 dessa
Comissão, e com as Emendas nºs 10 a 17, que apresenta, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado André Quintão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 1.875, 1.876 e 1.877/2008. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Lafayette de Andrada - Ademir Lucas - Elisa Costa.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI Nº 18.197, EM 5/3/2008
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Paulo Cesar e Neider Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e esclarece que
não há ata a ser lida, por se tatar da primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-presidente e, se possível, designar relator. A seguir, determina
a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas e
convida o Deputado Neider Moreira a atuar como escrutinador. Feita a
apuração dos votos são eleitos, por unanimidade, os Deputados
Fahim Sawan e Paulo Cesar, para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. O Deputado Fahim Sawan é empossado
no cargo de Presidente e, após dar posse ao Vice-Presidente,
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Deputado Paulo Cesar, designa o Deputado Neider Moreira para
relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Paulo Cesar, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

5/3/2008
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Wander
Borges (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nº 1.401, 1.551,
1.683, 1.709, 1.725, 1.758 e 1.860 (Deputada Gláucia Brandão);
1.814, 1.821, 1.884, 1.891 e 1.892/2007 (Deputado Wander Borges).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.401,
1.551, 1.683, 1.709, 1.725, 1.758 e 1.860/2007 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão); 1.814, 1.821, 1.884, 1.891 e 1.892/2007 (relator:
Deputado Wander Borges). 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 março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Gláucia
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Brandão.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/3/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Antônio Júlio, Walter Tosta e Domingos Sávio
(substituindo este ao Deputado Célio Moreira, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o
Projeto de Lei nº 973/2007, de autoria dos Deputados Fábio Avelar e
Adalclever Lopes, que institui diretrizes para a medição individualizada
do consumo de água nas edificações prediais verticais ou
condominiais, residenciais, comerciais e de uso misto e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Leonardo Teixeira de Magalhães, da
Coordenadoria de Apoio Administrativo do Procon Estadual,
justificando a ausência da Procuradoria-Geral de Justiça na reunião. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Teodomiro Diniz Camargos, Vice-Presidente do Sistema Fiemg; Joel
Gomes Moreira Filho, Diretor-Tesoureiro da Escola Superior de
Advocacia da OAB-MG; Cláudio Gomes dos Santos, Superintendente
Comercial da Copasa-MG; Eduardo Henrique Moreira e Bráulio
Franco Garcia, respectivamente Vice-Presidente da Área de Materiais,
Tecnologia e Meio Ambiente e Diretor da Área Imobiliária do
Sinduscon-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Délio Malheiros (2), em que
solicita seja convidado o Sr. Teodoro Lamounier, Presidente da
Cohab, a participar da audiência pública que se fará realizar nesta
Casa, dia 13/3/2008, às 10horas, destinada a debater questões que
afligem os moradores do Conjunto Habitacional Minas Caixa II, e seja
realizada audiência pública com o objetivo de discutirem, juntamente
com os fabricantes e fornecedores de aparelhos celulares no Estado,
os constantes defeitos técnicos ocorridos nos aparelhos, bem como as
dificuldades encontradas pelos consumidores junto às assistências
técnicas autorizadas para o reparo deles. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e dos demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Walter Tosta - Irani

Barbosa.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/3/2008

Às 10h15min, comparecem no auditório da Câmara Municipal de
Montes Claros os Deputados Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Luiz
Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Carlos Pimenta e Paulo Guedes. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a tratar de assuntos de interesse da Comissão e discutir questões
relativas à segurança pública no Município de Montes Claros. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Sued
Parrela Botelho, Vice-Prefeito, representando Athos Avelino Pereira,
Prefeito Municipal de Montes Claros; Vereador Coriolando da
Soledade Ribeiro Afonso, Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros; Moacir Lobato, Secretário Adjunto, representando Maurício de
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Oliveira Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social;
Marcelo Eduardo de Freitas, Delegado-Chefe da Polícia Federal em
Montes Claros; Danilo Campos, Juiz de Direito da 5ª Vara Civil de
Montes Claros; Cel. PM Heli José Gonçalves, Comandante da 3ª
Região da PMMG; Cel. Hermes Antônio Pereira, Diretor de Apoio
Logístico do Corpo de Bombeiros; José Aparecido Gomes Rodrigues
e Flávio Márcio Lopes Pinheiro, Promotores de Justiça; Dalton
Caldeira Rocha, da 11ª Seção da OAB de Montes Claros; Gildásio
Alex Dias Rocha, Secretário Municipal Adjunto de Defesa Social;
Aloísio Mesquita, Delegado Titular da 8º DRSP, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues em que solicita seja enviado ofício ao
Desembargador Orlando Adão de Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça, com vistas a agilizar o processo de julgamento dos acusados
do crime de homicídio praticado contra Igor Leonardo Lacerda Xavier,
ocorrido dia 1º/3/2002, em Montes Claros; Carlos Pimenta em que
solicita seja enviado ofício ao Sr. Aécio Neves, Governador do Estado,
e ao Sr. Maurício Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa
Social, com vistas a priorizar e promover ações para implantar o
Programa Semeando Paz e Dignidade no Município de Montes
Claros; Luiz Tadeu Leite e Paulo Cesar em que solicitam seja enviado
ofício ao Sr. Maurício Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa
Social, com vistas a agilizar a entrega de viatura e de quatro motos à
Polícia Militar do Município Montes Claros, para serem utilizadas no
policiamento ostensivo da zona rural. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI Nº 18.250, EM 11/3/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Ivair Nogueira e Ruy Muniz, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”,
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e esclarece que não
há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator. Prosseguindo, a Presidência determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado
Ruy Muniz para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são
eleitos para Presidente o Deputado Fábio Avelar e para Vice-
Presidente o Deputado Ivair Nogueira, ambos com três votos. Na
condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado Fábio Avelar convida a
tomar assento à mesa o Deputado Ivair Nogueira e o empossa no
cargo de Vice-Presidente. Este, por sua vez, empossa o Deputado
Fábio Avelar como Presidente. A seguir, a Presidência designa relator
da matéria o Deputado Ruy Muniz. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
12/3/2008, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Ruy Muniz - Paulo Guedes - Ademir

Lucas.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Domingos
Sávio e Padre João (substituindo este à Deputada Elisa Costa, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Paulo Guedes. Havendo número
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regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Vicente de Paula Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Juiz
de Fora, publicado no “Diário do Legislativo”, em 19/1/2008. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.755, 1.861, 1.906, 1.914, 1.918/2007, em turno único (Deputado
Walter Tosta); 1.875, no 1º turno, 1.184, 1.869, 1.882, 1.883, 1.907,
1.915, 1.919/2007, em turno único (Deputado Domingos Sávio); 1.592,
1.863, 1.896, 1.897, 1.899, 1.905, 1.913, 1.920/2007, em turno único
(Deputada Elisa Costa); 1.405, 1.576, 1.889, 1.910, 1.922,
1.923/2007, em turno único (Deputado Antônio Carlos Arantes);
234/2007, no 1º turno (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº
113/2007 (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 1.725/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes), 1.758/2007 (relator: Deputado Walter Tosta) e 1.821/2007
(relator: Deputada Elisa Costa), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.705/2007. 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 Paulo Guedes em que solicita a
realização de audiência pública no Município de Montes Claros, para
discutir os impactos sociais e as questões resultantes da demissão de
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aproximadamente 800 funcionários do grupo Coteminas; Padre João
em que solicita seja realizada audiência pública, no Município de Ouro
Preto, para discutir e dar encaminhamento à situação dos
trabalhadores que podem vir a ser demitidos pelo fechamento da
Redução 2, em razão da compra da Alcan pela empresa Novelis do
Brasil; Elisa Costa em que solicita a realização de audiência pública a
ser realizada em Governador Valadares com o objetivo de debater e
apontar alternativas de desenvolvimento que visem a minimizar os
efeitos do intenso fluxo migratório de trabalhadores da região do Vale
do Rio Doce em busca de oportunidades de trabalho no exterior e
preparar as condições para o gradativo retorno desses migrantes a
sua região de origem; Domingos Sávio em que solicita seja
encaminhado requerimento ao Governador de Estado e às Secretárias
de Estado de Planejamento e Gestão e de Educação, solicitando
providências para adequada interpretação da Lei Complementar nº
100/2007 e do Decreto nº 44.674, assegurando às Vice-Diretoras e às
Diretoras que se encontram no exercício da função, os benefícios
advindos da referida lei, especialmente a sua efetivação no cargo de
professor em que foram originalmente designadas, posto que foi essa
a real intenção dos legisladores por ocasião da aprovação da referida
proposição. 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.
Rosângela Reis, Presidente - Domingos Sávio - Antônio Carlos

Arantes.

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

2.070/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Liga Mineira de Atletismo - LMA -,
com sede no Município de Belo Horizonte.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.070/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Liga Mineira de Atletismo, com sede no Município de Belo Horizonte,
entidade de caráter desportivo, sem fins lucrativos, que reúne pessoas
interessadas em atletismo.

Tem como finalidade promover, dirigir ou autorizar competições e
realizar intercâmbio desportivo com entidades congêneres, além de
proporcionar orientações técnicas e sobre a legislação desportiva a
seus associados por meio de conferências, cursos, debates e estudos
sobre atividades esportivas e assuntos correlatos. Além disso,
participa de campeonatos, competições, torneios e provas de caráter
estadual, nacional ou internacional, respeitadas as disposições
hierárquicas e limites de sua jurisdição.

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

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

nº 2.070/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.978/2008
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.978/2008

autoriza o Estado a pagar compensação e pensão indenizatória por
danos materiais e morais às famílias das vítimas que perderam a vida
nos incêndios ocorridos nas cadeias públicas de Ponte Nova e de Rio
Piracicaba.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/2/2008, a proposição foi
analisada previamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
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Vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
V, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise estabelece que o Estado pagará

indenização no valor de R$20.000,00 a cada uma das famílias das
vítimas que perderam a vida nos incêndios ocorridos nas cadeias
públicas de Ponte Nova, em 23/8/2007, e de Rio Piracicaba, em
1º/1/2008. Além dessa indenização, o projeto de lei prevê o
pagamento de pensão correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente
no País.

As chacinas ocorridas nas cadeias públicas de Ponte Nova e de Rio
Piracicaba, que vitimaram, por asfixia e queimaduras,
respectivamente, 25 e 8 detentos, denunciam, tragicamente, as
mazelas das condições de guarda de presos nas unidades da Polícia
Civil no Estado: edificações adaptadas, sem condições de segurança
para o fim a que se destinam; desvio de função de policiais civis para
atividades para as quais não estão capacitados, o que ainda
compromete o exercício de suas atribuições; celas superlotadas, com
pouca ou nenhuma condição de salubridade; guarda de presos sem
prestação de assistência psicossocial, jurídica e educacional, o que
afronta o disposto na legislação de execução penal vigente. Tudo isso
impõe um clima de permanente tensão nas carceragens, além de
favorecer conflitos entre os detentos.

Essa situação não é novidade para os membros desta Comissão.
Desde a CPI Carcerária de 1997, esta Casa vem denunciando a
impossibilidade de implementação de uma política de segurança
pública eficaz enquanto perdurar a convivência de um sistema
prisional administrado pelo sistema de defesa social, profissionalizado
e regular, com a guarda de presos em unidades da Polícia Civil, nas
condições adversas já descritas. Em razão disso, essa CPI foi autora
de projetos de lei que resultaram na regulamentação do sistema
prisional do Estado, buscando assegurar o cumprimento da legislação
de execução penal e a dignidade da pessoa humana no cumprimento
da pena.

A Lei nº 12.936, de 8/7/98, estabelece diretrizes para o sistema
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prisional do Estado, dá outras providências e, quanto ao que nos
interessa nesta análise, dispõe, em seu art. 4º, que “o agente
responsável pelo exercício da polícia judiciária de caráter técnico-
científico e de investigação de infração penal não poderá desenvolver
atividade concernente à guarda e à vigilância de preso” (grifo nosso).
Já a Lei nº 12.985, de 30/7/98, transfere a administração das cadeias
e dos presídios para a Secretaria de Estado de Justiça e dá outras
providências, estabelecendo prazos para tal, o que foi por diversas
vezes postergado, com a concessão de novos prazos, até hoje não
cumpridos.

Por todo o exposto, fica provada a responsabilidade do Estado nas
chacinas ocorridas nas cadeias públicas de Ponte Nova e de Rio
Piracicaba. De acordo com o postulado por Maria Sylvia Zanella di
Pietro, a omissão, a inércia ou a falha na prestação de serviço tem
levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público, uma culpa
anônima, não individualizada, por um dano que não decorreu de
atuação de agente público, mas de comportamento comissivo ou
omissivo, lícito ou ilícito, do poder público. O Estado deverá responder
se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na
prestação de serviço público. Nesses casos, a culpa do serviço
público, demonstrada pelo mau funcionamento, não-funcionamento ou
funcionamento tardio, é suficiente para justificar a responsabilização
do Estado.

A situação das cadeias públicas de Ponte Nova e de Rio Piracicaba,
entre outras tantas, era de conhecimento do Poder Executivo, seja em
razão de seu controle interno, seja a partir de denúncias apresentadas
por entidades de direitos humanos, por esta Comissão, pelo Ministério
Público e pelo Juízo de Execução Criminal.

No que diz respeito ao acompanhamento da situação prisional do
Estado por esta Comissão, é de conhecimento público a sistemática
de visitas às unidades de execução de pena, fundamentalmente às
cadeias públicas, com a elaboração de relatórios de visita que
descrevem as irregularidades constatadas e ensejam o
encaminhamento de pedidos de providências ao governo do Estado. A
cadeia pública de Ponte Nova foi visitada três vezes por esta
Comissão. Em 16/5/2003, constatamos a superlotação das celas, as
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condições de insalubridade e a necessidade de reforma da edificação.
Em maio de 2007, a Comissão retornou a Ponte Nova e, em visita à
cadeia pública, constatou a recorrência da superlotação e de
condições irregulares na guarda dos presos, além de ter sido
informada da disputa de gangues pelo controle da cadeia, o que
resultava na ameaça de morte a diversos detentos. No dia 29/8/2007,
sete dias após a ocorrência da chacina, esta Comissão retornou a
Ponte Nova, momento em que realizou audiência pública, na Câmara
Municipal, para obter esclarecimentos sobre o trágico evento.
Resultou dessa audiência pública, entre outros pedidos de providência
feitos por meio de requerimento, a aprovação do envio do
Requerimento nº 1.089/2007, solicitando do Governador do Estado a
apresentação de projeto de lei que tratasse da indenização das
famílias dos 25 mortos na chacina. Em 3/10/2007, a Subsecretaria de
Estado da Casa Civil encaminhou ofício a esta Casa, com parecer da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, informando que o
referido projeto de lei estava em fase de elaboração.

No primeiro dia deste ano, outra chacina, que desta vez vitimou oito
detentos, ocorreu na cadeia pública de Rio Piracicaba, corroborando a
tese, defendida neste parecer, de que a manutenção de presos em
unidades da Polícia Civil, em condições indignas e que atentam contra
a legislação vigente, prenuncia, a todo momento, a ocorrência de
eventos trágicos, o que, por sua vez, denuncia a responsabilidade
culposa do Estado.

No dia 10/1/2008, o Governador do Estado encaminhou mensagem
a esta Casa, com o projeto de lei em análise.

O pagamento de indenização às famílias das vítimas dessas duas
chacinas representa o reconhecimento público, pelo Estado, de sua
responsabilidade pelas condições irregulares na guarda dos presos
sob sua tutela. A implantação de uma política prisional, integrante da
política de segurança pública do Estado, que assegure o cumprimento
da legislação de execução penal vigente e o cumprimento da pena em
condições dignas, poderia ter impedido a ocorrência de tão graves
atentados à vida dos detentos, razão pela qual concordamos com a
responsabilização do Estado e a conseqüente indenização aos
familiares dos mortos nas cadeias públicas de Ponte Nova e de Rio
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Piracicaba.
Entendemos, no entanto, que os valores tanto da indenização

quanto da pensão devem ser aumentados, mesmo cientes da
impossibilidade de se repararem integralmente os danos morais e
materiais causados às famílias das vítimas. Por essa razão,
apresentamos a Emenda nº 1, que altera para R$40.000,00 o valor da
indenização e para um salário mínimo vigente no País o valor da
pensão indenizatória.

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

1.978/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a pagar, a título

de compensação por danos morais, o valor de R$40.000,00 (quarenta
mil 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 de janeiro de 2008.
Parágrafo único - A pensão indenizatória de que trata o “caput”

corresponde a um salário mínimo vigente, não incidindo sobre ela
nenhum desconto, salvo o obrigatório por força de lei federal.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente e relator - João Leite - Luiz Tadeu Leite.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2008

ATA
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana, da Deputada Maria Lúcia

Mendonça e do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 174, 175, 176 e
177/2008 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.164, 2.165 e
2.166/2008 e solicitação de desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.446/2006, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e
cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 2.167 a 2.176/2008 - Requerimentos nºs 2.062 a
2.084/2008 - Requerimentos da Deputada Elisa Costa, dos Deputados
Doutor Viana e outros e Arlen Santiago e outros (2) - Proposições Não
Recebidas: Requerimento do Deputado Walter Tosta - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de
Participação Popular, do Trabalho e de Turismo - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Almir Paraca, Doutor Viana, Carlos Pimenta
e Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Arlen Santiago e outros (2) e Doutor
Viana e outros e requerimento contido na Mensagem nº 177/2008, do
Governador do Estado; deferimento - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.631/2007;
aprovação - Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento;
discurso do Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado
Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
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Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h12min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

“MENSAGEM Nº 174/2008*
Belo Horizonte, 14 de março de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No uso de atribuição que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, submeto ao exame e deliberação dessa
egrégia Assembléia projeto de lei que altera a Lei n° 13.663, de 18 de
julho de 2000, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA-MG.

As medidas previstas no projeto estão inseridas num contexto que
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reclama providências inadiáveis, capazes de atender à magnitude do
interesse público de que se reveste.

Assim é que as alterações propostas têm o condão de facilitar e
otimizar o trabalho da COPASA, no que se refere ao saneamento
básico em todo o Estado, principalmente quando se trata da adequada
disposição do lixo urbano, doméstico e industrial, condição mister para
o desenvolvimento das demais políticas públicas a serem realizadas
pelo Estado.

São estas as razões de inegável interesse público que me levam a
solicitar dessa augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.164/2008
Altera a Lei n° 13.663, de 18 de julho de 2000, que  dispõe sobre a

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.
Art. 1º - Os arts. 1° e 3° da Lei n° 13.663, de 18 de julho de 2000,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - À Companhia de Saneamento de Minas Gerai s - COPASA-

MG -, sociedade sob controle acionário do Estado, constituída nos
termos da Lei n° 2.842, de 5 de julho de 1963, comp ete planejar,
executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de
saneamento básico, mediante contrato de programa, de concessão ou
convênio específico com os Municípios.

§ 1° - São consideradas atividades de saneamento bá sico, além do
abastecimento de água e da coleta, tratamento e disposição
adequada de esgotos e efluentes sanitários, a coleta, a reciclagem, o
tratamento e a disposição adequada do lixo urbano, doméstico e
industrial.

§ 2° - Na execução de suas atividades a COPASA-MG p oderá
utilizar recursos e pessoal próprios ou de terceiros.

(...)
Art. 3° - Fica a COPASA-MG autorizada a:
I - contrair empréstimo ou financiamento com instituição financeira

ou agência de fomento, nacional ou internacional, obrigando-se a
contrapartida, se for o caso;

II - propor desapropriações;
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III - promover encampação de serviços;
IV - firmar convênios, acordos e contratos;
V - participar, majoritária ou minoritariamente, em outras sociedades

com objetivos sociais semelhantes ou correlatos, mediante
deliberação do seu Conselho de Administração;

VI - receber doações e subvenções;
VII - atuar no Brasil e no exterior, podendo formar consórcio ou

parceria com empresa pública ou privada, e firmar contrato com a
União, os Estados, os Municípios ou entidades da administração
indireta, de qualquer dos níveis de Governo, observado o disposto no
inciso III do § 4° do art. 14 da Constituição do Es tado;

VIII - exercer suas atividades, direta ou indiretamente, por intermédio
de sociedade por ela constituídas ou de que venha a participar,
majoritária ou minoritariamente, mediante deliberação do seu
Conselho de Administração.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 175/2008*

Belo Horizonte, 14 de março de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
altera o art. 1° e seu parágrafo único da Lei n° 16 .262, de 18 de julho
de 2006, que autoriza o Poder Executivo a doar à União imóvel que
especifica.

O projeto tem em vista possibilitar que a União, donatária do imóvel,
regularize a sua situação dominial, uma vez que da área doada não
constavam os lotes não numerados, contíguos aos lotes n° 02 a 15 da
Quadra 12, o que acabou por facilitar ocupações irregulares, junto à
sede da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da
União.

Assim, a inclusão dos lotes não numerados na área a ser transferida
à União, permitirá que ela promova a regularização das ocupações
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indevidas.
São esses os motivos que me levam a pedir dessa augusta Casa a

aprovação do projeto.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.165/2008
Altera o art. 1° e o seu parágrafo único da Lei n° 16.262, de 18 de

julho de 2006, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à União.
Art. 1º - O art. 1° e o seu parágrafo único da Lei n° 16.262, de 18 de

julho de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União o imóvel

constituído pela área de 8.145,00m², composto pelos lotes n° 02 a 15
da Quadra 12 e área sem numeração de lotes, localizado na Rua
Campina Verde, Bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte, a ser
desmembrado da área maior, registrada sob o n° 20.2 11, Livro 3Q, fls.
90, no Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício  desta Capital.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao
funcionamento da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União e regularização de ocupações irregulares.”

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 176/2008*

Belo Horizonte, 14 de março 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
situada na Rua José Avelino Leandro, nº 60, Distrito de Correia de
Almeida, no Município de Barbacena, a denominação de “Escola
Estadual Deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada”.

Por entendê-la relevante, faço anexar a justificativa da Secretária de
Estado de Educação.

Estas, as razões que me conduzem a submeter ao exame de seus
Nobres Pares o projeto de lei em anexo.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja alterada a

denominação da Escola Estadual de Correia de Almeida, de ensino
médio, situada na Rua José Avelino Leandro, nº 60, Distrito de Correia
de Almeida, no Município de Barbacena, para Escola Estadual
Deputado José Bonifácio, de ensino médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Correia de Almeida, que, em
reunião realizada no dia 17/12/07, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Deputado José Bonifácio, para denominação da referida unidade de
ensino.

José Bonifácio Lafayette de Andrada pertenceu a uma das famílias
de políticos mais tradicionais. Bacharelou-se em ciências jurídicas e
sociais pela Faculdade Nacional de Direito em 1927. Escreveu
diversos artigos sobre direito, história e política em publicações como
a Revista Brasileira de Estudos Políticos (UFMG) e a Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Foi designado Prefeito de Barbacena e em dezembro de 1945 foi
eleito deputado à Assembléia Nacional Constituinte, reelegendo-se
em 1950, 1954, 1958 e 1962. Exerceu a presidência da Câmara dos
Deputados no período de 1968 a 1970.

O homenageado nasceu no dia 01/05/1904 e faleceu no dia
18/02/1986.

Cumpre registrar que, no Município de Barbacena não existem
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.
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PROJETO DE LEI Nº 2.166/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Deputado José Bonifácio

Lafayette de Andrada à Escola Estadual situada no Município de
Barbacena.

Art. 1º - A Escola Estadual situada na Rua José Avelino Leandro, nº
60, Distrito de Correia de Almeida, no Município de Barbacena, passa
a denominar-se “Escola Estadual Deputado José Bonifácio Lafayette
de Andrada”.

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.

“MENSAGEM Nº 177/2008*
Belo Horizonte, 12 de março de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do § 2º do art. 180, do Regimento Interno da Assembléia

Legislativa, solicito-lhe o desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.446/2006, de minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que especifica ao Município de Uberlândia.

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

OFÍCIOS
Do Sr. Alceu Moreira, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio

Grande do Sul, solicitando o engajamento desta Casa na campanha
Assina Brasil, promovida pela Associação Gaúcha de Áreas
Emancipandas e Anexandas em parceria com a Comissão de
Assuntos Municipais do Legislativo mencionado. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Carlos Willian, Deputado Federal, encaminhando parecer da
Procuradoria-Geral da República no qual fica demonstrada sua
condição de vítima de trama visando a assassiná-lo.

Do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 913/2007, da
Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, solicitando
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a nomeação de representante desta Assembléia para compor a
Coordenação do Programa Controle de Homicídios - Fica Vivo! -, da
Pasta mencionada.

Do Sr. Maurício Kuehne, Diretor-Geral do Departamento
Penitenciário Nacional, encaminhando cópia da Resolução nº 16, de
17/12/2003, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Celso Cota Neto, Presidente da Associação Mineira de
Municípios, convidando este Legislativo para seminário sobre as
eleições municipais de 2008, promovido pela Associação mencionada.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria
Institucional da PMMG, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 841/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional da
CEF, informando a liberação de recursos financeiros do FGTS
destinados à Copasa-MG, referentes às parcelas dos contratos que
menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. André Luiz Amorim Siqueira, Juiz Auxiliar da Corregedoria do
Poder Judiciário, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.730/2007, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Geraldo Ferreira da Silva, Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.822/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE -, informando liberação de
recursos financeiros para a Unimontes. (- 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. Givânia Maria da Silva, Subsecretária de Políticas para
Comunidades Tradicionais da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República,
agradecendo o envio das notas taquigráficas de reunião da Comissão
de Direitos Humanos que tratou da situação dos quilombolas no
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Estado.
Do Sr. Luiz Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de

Finanças, Convênio e Contabilidade da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do Termo de Convênio
nº 82/2007, bem como do extrato publicado no “Diário Oficial da
União”. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Maria Auxiliadora Damasceno e outros Diretores de escolas
estaduais, encaminhando cópia de documento enviado ao Governador
do Estado, em que reivindicam medidas com vistas a garantir uma
política remuneratória justa para a categoria, e solicitando a realização
de audiência pública neste Legislativo a fim de tratar desse assunto. (-
À Comissão de Educação.)

Do Sr. Hermann Alexandre V. von Tiesenhausen, Presidente do
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais - CRMMG
-, solicitando informações necessárias para o atendimento a
requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo
Ofício n° 240/2008/SGM.

Do Sr. Cristiano Gonzaga da Matta Machado, Presidente do
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais - Sinmed-MG -, protestando
contra o exíguo reajuste concedido aos médicos lotados no Estado
pelo Projeto de Lei nº 1.973/2007, em tramitação neste Legislativo, e
solicitando apoio para que as reivindicações da categoria possam ser
discutidas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.973/2007.)

Do Sr. Maurício Passariello, Coordenador do Núcleo de Contratos,
Convênios e Licitações do Monumenta, encaminhando cópia de termo
aditivo ao Convênio n° 165/2005, do plano de trabal ho e da respectiva
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.)

Do Sr. Antônio Achilis Alves da Silva, Presidente da Fundação TV
Minas Cultural e Educativa, agradecendo manifestações de aplauso
recebidas pela Rede Minas, formuladas por esta Casa a partir de
requerimentos dos Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva.
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Do Sr. José Roberto Ometto, Diretor Executivo da Nascentes das
Gerais, prestando informações relativas a requerimento da Comissão
de Transporte encaminhado pelo Ofício n° 242/2008/S GM.

CARTÃO
Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Delegado da Polícia Civil,

encaminhando cópia de sentença em que foi reconhecida a
ilegalidade da conduta do jornal “Estado de Minas” em matéria
publicada contra o signatário.

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 2.167/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Dom Viçoso - Apae de Dom Viçoso -, com sede
nesse Município.

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

Amigos dos Excepcionais de Dom Viçoso – Apae de Dom Viçoso -,
com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Associação filantrópica, de caráter assistencial,

educacional e cultural e que realiza estudos e pesquisas, a Apae de
Dom Viçoso presta relevantes serviços à comunidade local, pois
trabalha em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência, especialmente mental, em seus diferentes ciclos de vida,
assegurando-lhes atividades esportivas e terapêuticas e o pleno
exercício da cidadania.

Com esse intuito, coordena e executa programas regidos pela
política da Federação das Apaes, cooperando para o progresso e o
crescimento da credibilidade e da unidade orgânica e filosófica do
movimento apaeano.
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Junto aos poderes públicos, atua na definição da política municipal
de atendimento à pessoa com deficiência, para garantir-lhe o pleno
exercício dos direitos, integrando-a em sua família e comunidade.

Diante dessas considerações, esperamos a anuência dos nobres
Deputados a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.168/2008
Dá a denominação de Rodovia Deputado Delfim Ribeiro ao trecho

da rodovia municipal que liga o Município de Rosário da Limeira à BR-
356.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Deputado Delfim Ribeiro o trecho

da rodovia municipal que liga o Município de Rosário da Limeira à BR-
356.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: Político, advogado, agricultor e industrial gráfico,

nasceu em Patrocínio do Muriaé, em 17/9/45. Era filho do agricultor
José Máximo Ribeiro e de Zaíra Carvalho Ribeiro e casado com
Rosana Marques Ribeiro.

Fez o curso secundário no Colégio São Paulo, em Muriaé, e o
superior na Faculdade de Direito do Oeste de Minas, em Divinópolis,
bacharelando-se em 1973.

Foi membro fundador da União Muriaeense Estudantil - UME -
(1963), Secretário da Presidência da Arena em Minas Gerais (1965 -
1967), Oficial, Chefe de Gabinete do Secretário de Administração
(1967 - 1970), Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Contagem
(1970 - 1972) e advogado no foro de Belo Horizonte (1972 – 1974).

Suplente de Deputado Estadual na 8ª Legislatura (1975 - 1979), com
exercício desde o início do período, elegeu-se Deputado efetivo da 9ª
à 10ª Legislaturas (1979 - 1987). Em 1986 foi eleito Deputado
Estadual Constituinte e para a 11ª Legislatura (1987 - 1991).

Na Assembléia ocupou os cargos de 4º Secretário da Comissão
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Executiva,  Presidente  do Conselho de Informática e Pesquisa -
Cinpe -, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o
Menor Abandonado, Vice-Presidente da CPI criada para apurar as
razões da poluição dos Rios das Velhas e Paraopeba, Vice-Presidente
da Comissão de Finanças e Orçamento e membro efetivo das
Comissões de Defesa do Meio Ambiente, de Educação e Cultura e de
Segurança. Representou a Assembléia Legislativa de Minas Gerais no
Congresso da União Parlamentar Interestadual - UPI -, no Rio de
Janeiro, para defender a reforma tributária.

Esteve licenciado do mandato para ocupar a Secretaria de Cultura
no Governo Hélio Carvalho Garcia.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que lhe está
sendo prestada é oportuna e meritória.

- 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 2.169/2008
Declara de utilidade pública a Associação Ubaense de Paraplégicos,

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

de Paraplégicos, com sede no Município de Ubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Walter Tosta
Justificação: A Associação Ubaense de Paraplégicos - AUP -, com

sede no Município de Ubá é uma entidade civil sem fins lucrativos,
que tem por finalidade promover o bem-estar e a integração do
deficiente na sociedade, por meio de sua profissionalização, e de
encontros de deficientes, proporcionando-lhes condições de lutar por
seus direitos e oportunidades de reabilitação. No momento em que
vivenciamos a tentativa dos movimentos organizados de inserção na
chamada sociedade inclusiva, é mais que oportuno se declare de
utilidade pública estadual essa entidade que se nos apresenta como
defensora desse segmento da sociedade.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.170/2008
Dá a denominação de Rodovia Gilberto Braz à rodovia municipal

que liga o Município de São Sebastião da Vargem Alegre à Rodovia
MG-447.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Gilberto Braz a rodovia municipal

que liga o Município de São Sebastião da Vargem Alegre à Rodovia
MG-447.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Gilberto José Tanus Braz nasceu em Muriaé, em

19/3/53, e faleceu em Belo Horizonte, em 13/7/98.
Filho de José Braz e Lédia Tanus Braz, casou-se em 13/12/74 com

Maria Vitória do Amaral Braz, união de que nasceram três filhos: José
Braz Neto, Glauco do Amaral Braz e Renzo do Amaral Braz.

Cursou o 1º grau na Escola São Paulo, em Muriaé, e foi, bastante
jovem ainda, para Juiz de Fora, cidade onde cursou o 2º grau, no
Colégio Grambery.

Começou os cursos superiores de Economia, na UFMG, e de
Administração, na Machado Sobrinho e optou após um ano, pelo
último. Formou-se em dezembro de 1975, ano em que transitou entre
Juiz de Fora e Muriaé a fim de trabalhar e estudar.

Foi Presidente do Rotary Club Norte e da ADMR e trouxe para
Muriaé, em 1998, a Escola Técnica de Formação Gerencial do
Sebrae, uma vez que sempre se preocupou com a educação.

Gilberto foi um homem que sempre rompeu barreiras, que sempre
encontrou resposta para todos os questionamentos. Veio ao mundo
para cumprir uma missão única, nobre e justa: a de deixar o mundo
melhor do que como o encontrou. Com isto conquistou o respeito dos
homens, o amor das pessoas, fez a vida mais bela e, especialmente,
marcou com traços fortes uma trajetória exemplar que tem norteado o
caminho de muitos.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que se lhe
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pretende prestar é oportuna e meritória.
- 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 2.171/2008
Declara de  utilidade pública a Sociedade dos Amigos de Maria da

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

de Maria da Fé - Samfé, com sede no Município de Maria da Fé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Sociedade dos Amigos de Maria da Fé - Samfé -, em

pleno funcionamento desde 19/1/64, com sede no Município de Maria
da Fé, é uma entidade civil, beneficente, com personalidade jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A entidade tem como objetivo promover gratuitamente a educação e
a saúde da criança, tendo como prioridade a primeira infância,
observando-se a forma complementar de participação das
organizações, promovendo o desenvolvimento integral da criança, por
meio da busca e construção de propostas efetivas de promoção e
proteção da vida individual e coletiva.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores
condições para o desenvolvimento de suas atividades assistenciais,
tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n°
12.972, de 27/7/98. 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.172/2008
(Ex-Projeto de Lei nº 2.559/2005)

Dá a denominação de José Said Chequer à rodovia que liga o
Município de Luisburgo à BR-262.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica denominada José Said Chequer a rodovia que liga o
Município de Luisburgo à BR-262.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Tiago Ulisses
Justificação: José Said Chequer, nascido em 14/7/30, em

Manhuaçu, era filho de Said Georges Aabi Habib e Amália Sulles
Namem. Casou-se com Rielza Saib Chequer e teve dois filhos:
Eduardo Felipe Saib Chequer e José Antônio Saib Chequer.
Trabalhou na Rádio Cachoeiro e na Rádio Manhuaçu, onde foi
gerente.

Em Luisburgo, foi escrivão do Cartório de Registro Civil, de 10/3/68
a 20/3/92, ocasião em que ajudou muito o povo que não tinha
alfabetização e fez vários documentos gratuitos para as pessoas
carentes.

Foi Vereador à Câmara Municipal de Luisburgo no período de
1º/1/78 a 1º/12/81. Nessa Casa, foi Líder do Prefeito e Secretário.
Esteve várias vezes em Belo Horizonte para solicitar ao Governador
Rondon Pacheco melhoramentos nas estradas do município, luz
elétrica e melhorias na área da saúde. Enfim, sua vida foi dedicada a
servir seu povo.

O projeto atende aos requisitos legais, razão pela qual espero e
conto com a anuência de meus nobres pares.

- 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 2.173/2008
Dispõe sobre a vedação de contratos e convênios com órgãos e

entidades da administração pública e o cancelamento de concessões
de serviço público a empresas que utilizarem mão-de-obra em
situação análoga à de escravos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica expressamente vedada a formalização de contratos e

convênios de qualquer espécie pela administração pública estadual e
por entidades por ela controladas, direta ou indiretamente, com
empresas ou seus fornecedores diretos que, comprovadamente,
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utilizem mão-de-obra escrava na produção de bens e serviços.
Parágrafo único - A vedação abrange as concessionárias de serviço

público, devendo ser imediatamente canceladas as concessões já
existentes, desde que verificada a condição descrita no “caput” deste
artigo.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei consideram-se trabalho escravo:
I - as condições análogas às de escravo e as circunstâncias que

evidenciam qualquer servidão ou degradação do ser humano;
II - a negação das condições mínimas de respeito à dignidade da

pessoa humana;
III - a implementação de contratos vinculados a um ciclo indefinido

de dívida ou circunstâncias outras que importem em execução de
trabalhos forçados, indignos e subumanos;

IV - as condições que obriguem o empregado ou trabalhador ou
pessoa sob seu controle à prestação ilimitada de serviços, como
garantia de pagamento de dívida contraída com o empregador ou seu
preposto;

V - a coação do empregado ou trabalhador para que utilize
mercadoria ou serviços de estabelecimentos monopolizados pelo
empregador direito ou indireto, imobilizando a mão-de-obra por dívida
supostamente contraída;

VI - o oferecimento de condições de trabalho penosas e insalubres,
desatendendo aos critérios mínimos de proteção à vida, à saúde e à
segurança do ser humano;

VII - o isolamento físico ou emocional do empregado ou trabalhador
ou pessoa sob seu controle, negando-se informações sobre a
localização e vias de acesso ao local em que se encontre ou
implantando servidão de trânsito terrestre, fluvial ou aéreo que dificulte
ou torne impossível a liberdade de locomoção do empregado ou
trabalhador e de sua família;

VIII - a privação de o empregado ou trabalhador ir e vir livremente,
mediante a retenção de documentos pessoais ou contratuais, bem
como o emprego de ameaça física ou verbal, força física, violência,
utilização de guardas armados ou animais no local de trabalho e
moradia.

Art. 3º - As pessoas jurídicas de direito privado interessadas em
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celebrar ontrato, convênio ou obter concessão de serviço público
deverão apresentar, obrigatoriamente, o respectivo certificado de
regularidade expedido pela Delegacia Regional do Trabalho.

Parágrafo único - Constatada alguma irregularidade na emissão do
documento previsto no “caput” deste artigo, a pessoa jurídica de
direito privado ficará inabilitada, pelo prazo de cinco anos, a celebrar
qualquer contrato ou convênio, bem como impossibilitada de obter
qualquer concessão no âmbito da administração pública estadual.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: O art. 149 do Código Penal (que trata do crime de

submeter alguém às condições análogas a de escravo) existe desde o
início do século passado. A extensão da legislação trabalhista no meio
rural tem mais de 30 anos (Lei nº 5.889, de 8/6/73). Portanto, tanto a
existência do crime como a obrigação de garantir os direitos
trabalhistas não são coisas novas nem desconhecidas.

Há acordos e convenções internacionais que tratam da escravidão
contemporânea. A Organização Internacional do Trabalho - OIT - trata
do tema nas Convenções nºs 29, de 1930, e 105, de 1957 - ambas
ratificadas pelo Brasil. A primeira - Convenção sobre Trabalho
Forçado -, dispõe sobre a eliminação do trabalho forçado ou
obrigatório em todas as suas formas. Admite algumas exceções de
trabalho obrigatório, tais como o serviço militar, o trabalho
penitenciário adequadamente supervisionado e o trabalho em
situações de emergência, como guerras, incêndios, terremotos, entre
outras. A segunda - Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado -,
trata da proibição do uso de toda forma de trabalho forçado ou
obrigatório como meio de coerção ou de educação política, castigo por
expressão de opiniões políticas ou ideológicas, medida disciplinar no
trabalho, punição por participação em greves e como medida de
discriminação. Há também a declaração de Princípios e Direitos
Fundamentais do Trabalho e seu Seguimento, de 1998.

O fim da escravidão e de práticas análogas à escravidão é um
princípio reconhecido por toda a comunidade internacional. As duas
convenções citadas são as que receberam o maior número de
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ratificações por países membros entre todas as convenções da OIT.
O trabalho escravo é caracterizado pelo cerceamento da liberdade e

pela coação moral, econômica ou física, e é considerado crime pela
legislação penal. Normalmente, são verificadas jornadas de trabalho
exaustivas, condições insalubres como, por exemplo, alojamento
inadequado, e falta de fornecimento de boa alimentação e água
potável. Já o trabalho degradante não é caracterizado pelo
cerceamento da liberdade, mas mantém as outras características do
trabalho escravo.

São sempre homens entre 21 e 40 anos os escravizados e a
servidão por dívida é a principal forma de prender o trabalhador. Além
disso, há a retenção de documentos, o isolamento geográfico e
também a vigilância armada.

Como se sabe, Minas Gerais ocupa desagradável posição entre os
Estados da Federação onde o trabalho escravo ainda se faz presente,
impondo-se, desse modo, a adoção de medidas para coibir essa
prática.

Dessa forma, cabe ao Executivo, em parceria com os demais
Poderes, adotar mecanismos eficazes para inibir e desestimular a
utilização de mão-de- obra em situação análoga à de escravo no seu
território, fato que constitui uma verdadeira mácula nas relações de
emprego no nosso país.

O trabalho escravo é uma prática abominável e deve ser banida
permanentemente de nossa sociedade. Sendo assim, solicito a
compreensão de Vossas Excelências no que tange ao projeto de lei
ora apresentado, posto que de suma importância, merecendo seu
atendimento.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.174/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao Município

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

Sarzedo o imóvel constituído por 2.000,00m2 (dois mil metros



855

quadrados) no quarteirão nº 1 da Vila Satélite, zona urbana do
Município de Sarzedo com as divisas expressas no § 1º.

§ 1º - O imóvel mencionado no “caput” deste artigo, cuja
denominação era Fazenda do Sarzedo, tem as seguintes divisas: pela
frente, com a estrada pública que liga a Vila de Sarzedo à localidade
de Bandeirinha, numa extensão de 50,00m (cinqüenta metros); pelos
lados, com 40,00m (quarenta metros), cada e pelos fundos, numa
extensão de 50,00m (cinqüenta metros) com outorgantes Fausto de
Moro e outros.

§ 2º - A transcrição registral respectiva ao imóvel descrito neste
artigo encontra-se no Serviço Registral de Imóveis da Comarca de
Betim, Livro 3-K, fls. 168, sob o nº 9.675, e, averbação em 22 de
setembro de 1976 à margem do registro.

Art. 2º - Destina-se o imóvel a sediar a administração pública
municipal.

Art. 3º - 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 prevista no art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Os entes federativos Estado e Município têm no bem

comum finalidade indispensável para manifestação e suporte
existencial. Vale dizer que a ambos a motivação é comum.

O Município de Sarzedo, por aspiração de seu valoroso povo,
obteve elevação municipal em 21/12/95, com instalação em 1º/1/97. O
pedido resultou na Lei Estadual nº 12.030, de 1995.

Quando ainda pertencia ao Município de Betim (tendo
posteriormente passado a pertencer a Ibirité), o então Distrito de
Sarzedo, por meio de um de seus ilustres cidadãos, doou ao Estado,
em 20/12/55, imóvel com 2.000m² situado na Fazenda do Sarzedo.

O imóvel destinou-se a construção do prédio para as Escolas
Reunidas da Vila de Sarzedo, do Município de Betim. Assim foi feito e
por décadas assim utilizado.

Como o próprio desenvolvimento social implicou e pelas atribuições
assumidas pelo Município as funções de educação básica passaram
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integralmente ao Município.
O legislador constituinte determinou que o Município atuasse

prioritariamente (art. 211, § 2º) no ensino fundamental e na educação
infantil, e o Estado, no ensino fundamental e médio (art. 211, § 3º).

A colaboração entre os entes federativos é expressa no art. 211
(“caput”, e, § 4º). Nessa mesma linha dispõe o art. 10, inciso II, da Lei
de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394, de 1997).

O Município assumiu desde 1997 integralmente o ensino
fundamental e, por conseguinte, os prédios onde se realizava tal
atividade e entre eles “Escolas Reunidas” noticiada no registro.

Faticamente o imóvel já se encontra na posse do Município para as
atribuições públicas respectivas, restando a documentação registral,
que é o que se almeja com este projeto.

A parceria do Município com o Estado na área educacional tem, no
lado do Município, extensa folha de contribuições para essa atividade,
valendo salientar, além da cessão de pessoal e gás de cozinha, o
transporte escolar.

O objetivo deste projeto, então, é legalizar a atual situação do imóvel
passando-o para o domínio do Município.

Cumpre entender também a constante simbiose que deve imperar
entre os entes federativos. Estado e Municípios devem nortear suas
ações no potencializar da efetivação plena dos interesses públicos.

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, art. 17, inciso I, alínea “b”, exige
autorização legislativa, além da prévia existência de interesses público
e avaliação. O art. 19 dessa lei disciplina os passos a serem
observados no tocante aos bens cuja aquisição haja derivado de
procedimento judicial. Não há nenhum empecilho a que o projeto de
lei mereça a acolhida dessa Casa e, por conseguinte, sanção do
Executivo.

Diante do exposto, em nome do povo de Sarzedo, solicitamos aos
nobres Deputados o acolhimento 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 2.175/2008
Obriga o Poder Executivo a fornecer merenda adequada a
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estudantes portadores de diabetes, na rede pública estadual de
ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo obrigado a fornecer merenda

adequada para estudantes portadores de diabetes da rede pública
estadual de ensino.

Parágrafo único - Caberá ao aluno ou responsável a comprovação
da condição de portador de diabetes, por meio da apresentação de
laudo médico competente junto à Diretoria da Escola.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: Diabetes é uma doença resultante da incapacidade do

organismo de manter o nível de açúcar no sangue (glicemia) dentro
dos limites normais. Quando não tratados, esses níveis de glicose
atingem valores excessivos, causando graves problemas de saúde.

Sendo assim, para a manutenção do açúcar no sangue dentro dos
limites que pretende, é de grande importância a reeducação alimentar
do portador de diabetes, que tem que fazer coincidir a dose de
insulina que toma com a quantidade de alimentos que consome e com
o exercício que pratica.

Como essa doença não atinge somente adultos, mas também
crianças e adolescentes, essas restrições na alimentação devem ser
observadas pelo poder público, principalmente na rede pública
estadual de ensino, em que são fornecidas merendas aos estudantes.

Assim, é dever do Estado zelar pela distribuição de merenda
adequada para os estudantes portadores de diabetes, colaborando
com a prevenção ou retardamento das complicações crônicas da
doença.

Diante da importância dessa iniciativa, conto com a colaboração de
meus nobres pares à aprovação deste projeto.



858

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 58/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.176/2008
Dispõe sobre a violência nas escolas da rede pública de ensino no

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a determinar às escolas

da rede pública de ensino a aplicação de suspensão preventiva dos
alunos que praticarem atos de agressão física ou de vandalismo
grave, até que o fato seja devidamente apurado pela direção da
escola em conjunto com a associação de pais e mestres.

Parágrafo único - Após a apuração, se comprovados o ato de
vandalismo grave ou a agressão física, o autor da infração será
expulso da escola.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A proposta ora apresentada contribui para a redução

dos casos de agressões de alunos contra professores e funcionários
públicos que trabalham nas escolas estaduais.

A selvageria que se estabeleceu em grande parte das escolas
públicas pode ser explicada por várias razões, mas aponta um motivo
que considera ser o principal: a impunidade. O aluno agride, ameaça e
não acontece nada. É preciso estabelecer regras que resultem em
punições disciplinares rigorosas. Com a suspensão do aluno agressor
das atividades escolares, até que o caso seja devidamente apurado, a
ordem, a paz e o respeito à autoridade que nossos professores
merecem, voltarão às nossas salas de aula.

Pelos motivos expostos apresentamos este projeto de lei, contando
com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.062/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Mamonas pelo transcurso do 16º aniversário de sua emancipação.

Nº 2.063/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Montalvânia pelo transcurso do 46º aniversário de sua emancipação.

Nº 2.064/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Riachinho pelo transcurso do 16º aniversário de sua emancipação.

Nº 2.065/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Pedras de Maria da Cruz pelo transcurso do 16º aniversário de sua
emancipação. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.066/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Unimed - BH pelas
comemorações dos 37 anos de sua fundação. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.067/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Ucebras - União dos Capelães
Evangélicos do Brasil, pela realização do 1º Congresso Nacional de
Capelães do Brasil, na cidade de Três Marias. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 2.068/2008, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Centro Universitário de Belo
Horizonte - UNI-BH - pela passagem do seu 44º aniversário. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.069/2008, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Jequeri pelo transcurso dos 150 anos de sua fundação. (- À Comissão
de Assuntos Municipais.)

Nº 2.070/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a educadora Janeide
Rodrigues Gangá, Diretora da Escola Estadual Carlos Luz, pelos
relevantes serviços que vem prestando àquela comunidade escolar. (-
À Comissão de Educação.)

Nº 2.071/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
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concedido o Título de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao
economista Simão Cirineu Dias, atual Secretário de Fazenda. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.072/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Prefeito Municipal de
Guarani, Sr. José Xavier, pelas grandes realizações no ano de 2007,
conforme  pesquisa  da  Confederação Nacional dos Municípios -
CMN -, que o coloca em 35º lugar entre os 100 melhores Municípios
de Minas Gerais nos índices de responsabilidade fiscal, social e de
gestão. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.073/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
solicitando o asfaltamento da estrada que liga Monte Sião a Jacutinga.
(- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.074/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito José Antônio Coelho
e o Vice-Prefeito Antônio Pinto de Souza, ambos do PMN, pelos
brilhantes serviços prestados ao Município de Sardoá.

Nº 2.075/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Rutílio Eugênio
Cavalcanti Filho, do PMN, pelos brilhantes serviços prestados ao
Município de Urucuia.

Nº 2.076/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Lúcio José Rezende
dos Santos, do PMN, pelos brilhantes serviços prestados ao Município
de São Romão.

Nº 2.077/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito José de Souza
Rabelo, do PMN, pelos brilhantes serviços prestados ao Município de
São Sebastião do Rio Verde.

Nº 2.078/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Mateus Jerônimo
Gudi, do PMN, pelos brilhantes serviços prestados ao Município de
Botelhos.

Nº 2.079/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito José Eustáquio da
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Silva o Vice-Prefeito Cláudio Fileto, ambos do PMN, pelos brilhantes
serviços prestados ao Município de Delta. (- Distribuídos à Comissão
de Assuntos Municipais.)

Nº 2.080/2008, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Diretora-Relatora Joísa Campanher Dutra Saraiva e
aos demais Diretores da Aneel com vistas a acolher as contribuições
que objetivam a redução da tarifa de energia elétrica da Cemig
Distribuição S.A., oferecidas por entidades, empresas, parlamentares
e população na Audiência Pública nº 7/2008, que tratou da segunda
revisão tarifária periódica da concessionária. (- À Comissão de Defesa
do Consumidor.)

Nº 2.081/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Corregedoria da Polícia Militar e à Ouvidoria
de Polícia Civil com vistas à tomada de providências relativas à
denúncia formulada pelo menor Jadiel da Mata de Jesus, do Município
de Montalvânia.

Nº 2.082/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Major PM Jorge Bonifácio, Comandante do
30º Batalhão da Polícia Militar de Januária, e ao Ministério Público
Estadual com vistas à tomada de providências cabíveis relativas às
denúncias apresentadas na reunião extraordinária realizada em
Montalvânia no dia 5/3/2008.

Nº 2.083/2008, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, em que solicita seja formulada manifestação de aplauso
ao Centro Universitário de Itajubá pela criação e pela instalação do
curso de Direito.

Nº 2.084/2008, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, em que solicita seja formulado apelo à Secretaria de
Educação com vistas à construção de uma escola no Bairro Bom
Sucesso, no Município de Belo Horizonte.

Da Deputada Elisa Costa em que solicita a realização de um ciclo de
debates sobre a proposta de emenda constitucional que altera o
sistema tributário nacional. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Viana e outros e Arlen Santiago e outros (2).

Proposições Não Recebidas
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- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO
Do Deputado Walter Tosta em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornal “Hoje em Dia” pelo transcurso de seu 20º
aniversário.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Participação Popular, do Trabalho e de
Turismo.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia,
gostaria inicialmente de manifestar-me fazendo um relato tanto do
processo de mobilização quanto do lançamento do Territórios da
Cidadania na nossa região, o Noroeste de Minas. Dediquei-me
particularmente à mobilização, percorri diversos Municípios, como
Bonfinópolis de Minas, Brasilândia, Natalândia, Dom Bosco,
Riachinho, Uruana de Minas, Arinos, Urucuia, Pintópolis, Chapada
Gaúcha, Formoso, Cabeceira Grande, Paracatu. Fiz essa mobilização
quando tive a oportunidade de me reunir com lideranças dos mais
diversos setores, participei de reuniões com assentados da reforma
agrária, agricultores familiares, servidores públicos municipais e
estaduais, Vereadores, Prefeitos, lideranças comunitárias e
organizações sociais e partidárias, por entender exatamente que disso
resulta ou pode resultar o sucesso do programa.

Trata-se de um programa de desenvolvimento sustentável que já
vem sendo experimentado há muitos anos em ambientes os mais
diversos, seja no Brasil, seja na América Latina, seja na África.
Tivemos as primeiras experiências com essa proposta no processo de
reconstrução da Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Hoje temos
uma metodologia e, apesar das diferenças entre uma organização ou
instituição, há um núcleo comum que preconiza a classificação como
um processo de desenvolvimento sustentável e ampla participação
intersetorial: o setor público, nas três esferas, o setor produtivo - o
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microprodutor e o macroprodutor, o pequeno e o grande produtor -,
além da sociedade civil por meio de suas entidades ou organizações,
dos movimentos sociais. Criou-se então uma metodologia, um fórum
que permite a formação de acordos mínimos, de consensos mínimos
que possam orientar os esforços a serem implementados e distribuir
responsabilidades entre os três setores.

Tivemos sucesso nesse processo de mobilização. Em Paracatu, no
dia 10, houve o lançamento formal do Território do Noroeste, e no dia
11 houve a primeira plenária, com discussões, articulações e também
a ampliação do conselho territorial. Do que existia até então do
programa no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário 60%
era composto por representantes da sociedade civil e do setor
produtivo e 40%, por representantes do setor público. Agora, em todos
os territórios, esse conselho será ampliado e paritário: 50% do poder
público e 50% da sociedade civil e do setor produtivo.

Esperamos que os empresários, o terceiro setor e a sociedade civil
sejam as lideranças políticas da Oposição, aquelas investidas em
cargos e funções do Executivo e do Legislativo. Que todos possam
entender sua tarefa, sua responsabilidade e participar desse grande
esforço de articulação e integração de políticas públicas e construção
de consenso para orientar o desenvolvimento sustentável regional.

O governo Lula, diante dos indicadores positivos que está
alcançando, os indicadores econômicos, sociais e ambientais, lança,
agora, o programa Territórios da Cidadania, exatamente para dar
lugar à interiorização do desenvolvimento, oferecer oportunidade de
desenvolvimento ao interior do Brasil, às regiões deprimidas
economicamente e com grandes desequilíbrios. O caso do Noroeste
de Minas é emblemático. A nossa região está na área de influência de
Brasília, do Distrito Federal, por ser considerada parte do entorno do
Distrito Federal, local em que se apresenta um grande desequilíbrio
regional.

A Capital Federal oferece equipamentos e serviços públicos de
qualidade, mas o seu entorno não conta com a mesma oferta de
equipamentos e serviços públicos e, portanto, demanda e pressiona a
Capital Federal em busca de atendimento, já que as demandas
regionais, nas áreas mais diversas, acorrem à Capital Federal, em
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busca de serem contempladas e atendidas. É exatamente para
diminuir essa pressão que se propõem ações de descentralização da
oferta de equipamentos e serviços públicos e de fomento do
desenvolvimento regional, para que a população dessas regiões tenha
atendimento e acesso a esses serviços, com melhor qualidade de
vida, sem pressionar outras regiões, como é o caso concreto da
relação do Noroeste de Minas com a Capital Federal.

A oportunidade é única, e durante o nosso mandato nos propomos a
continuar nesse esforço de mobilização. Estamo-nos apresentando
como agentes mobilizadores para sensibilizar os mais diversos
setores. Sabemos que o sucesso desse programa está condicionado
a alcançar efetivamente essa participação e mobilização. Por isso
vamos continuar insistindo para que as agências de desenvolvimento
locais - que, felizmente, são muitas na nossa região, visto que
praticamente todas as cidades da região já instalaram, há alguns
anos, as suas agências de desenvolvimento - e os movimentos de
organizações sociais se articulem setorialmente para constituir fóruns
específicos e organizar e apresentar suas demandas nos momentos
de debate e de seleção e aprovação dos projetos.

Espero que o setor público também esteja não só representado, mas
também trabalhando efetivamente e com visão regional, para
ultrapassar o espírito que infelizmente impera, quase sempre, nessas
ocasiões, que é o espírito paroquial. Da mesma forma em relação ao
setor produtivo. Talvez aí resida o maior desafio para o sucesso do
desenvolvimento sustentável no interior do Brasil.

O setor produtivo precisa perceber que a dinâmica do interior passa,
necessariamente, pela vocação dessas regiões, apesar de as ações
do programa Territórios da Cidadania estarem dirigidas, em sua
grande maioria, para beneficiar e apoiar o crescimento da produção,
isto é, o beneficiamento e a comercialização da produção dos
agricultores familiares, de maneira particular.

A vocação do interior do Brasil é uma vocação agropecuária e, em
algumas situações, de extrativismo, que também precisa ser adaptado
e adotar a postura do extrativismo sustentável. Mas, na medida em
que se dinamiza a agricultura familiar e se amplia a renda desse setor,
ele consumirá serviços e comércio e dinamizará toda a economia
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dessas regiões. Daí a necessidade de outros setores não diretamente
envolvidos ou primeiramente beneficiados pelo programa terem
interesse, aproximando-se e levando suas visões. Levando, de
maneira particular, a competência instalada por meio da visão
empreendedora sempre presente e que orienta as atividades dos
setores urbanos, para que possam colaborar nesse esforço de
construção de um plano de desenvolvimento territorial.

Os processos estão em curso, e continuaremos participando.
Gostaria, mais uma vez, de convidar todas as lideranças do Noroeste
de Minas para a primeira plenária efetiva de articulação e composição
do Território Noroeste de Minas, nos dias 7 e 8 de abril, em Paracatu.
As ações de desenvolvimento territorial no Noroeste de Minas vêm de
longa data, e tenho participado diretamente desde o ano 2000, no
governo FHC, por meio do Programa de Mesorregiões Diferenciadas
do Ministério da Integração Nacional, e toda aquela nossa região era
integrada à região de águas emendadas, uma grande mesorregião no
entorno do Distrito Federal. De lá para cá, tivemos oportunidade de
desenvolver uma série de esforços, organizar novas
institucionalidades que não existiam até então, como as agências de
desenvolvimento local; as agências regionais de desenvolvimento; os
comitês de bacias hidrográficas; os consórcios, como o Consade, uma
política pública do governo federal; os consórcios intermunicipais, que
estão não estritamente vinculados à área de saúde, que tem sido o
âmbito de atuação da maioria dos consórcios públicos, mas
consórcios intermunicipais que se orientam efetivamente para a
promoção do desenvolvimento sustentável regional.

Portanto, são novas articulações, novas institucionalidades que
estão sendo desenvolvidas e construídas com esse espírito de
promover o desenvolvimento sustentável territorial. O cuidado, a
atenção com as questões ambientais, o desenvolvimento econômico e
de arranjos produtivos locais, de cadeias produtivas assentadas na
vocação e na base econômica regional, a capacidade de agregar valor
a esses produtos, de ganhar escala com essa produção e de cuidar
da implantação e desenvolvimento de uma rede de comercialização
regional, talvez nessas condições resida a possibilidade de alavancar
o desenvolvimento de amplas regiões que estão sendo consideradas
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deprimidas.
Queria, novamente, chamar a atenção para a oportunidade que traz

o programa Territórios da Cidadania. Tenho defendido,
particularmente, uma visão segundo a qual não podemos, no âmbito
dos territórios, ficar restritos às oportunidades de elaborar e
apresentar projetos para aqueles recursos que já vêm previamente
definidos. Mesmo porque, neste primeiro momento, a definição dos
programas a serem apresentados para o Territórios da Cidadania veio
de cima para baixo. O governo federal selecionou uma série de ações
que já vinha desenvolvendo, potencializou-as e ampliou algumas para
oferecer um pacote de oportunidades para os territórios. Mas
precisamos inverter essa agenda, construindo-a de baixo para cima.

Portanto, cada um dos territórios tem agora de fazer uma ampla
discussão, uma ampla mobilização e construir efetivamente um plano
de desenvolvimento territorial que seja significativo e representativo de
suas verdadeiras demandas e necessidades. Após esse trabalho, tudo
o que não couber neste momento nas ações previamente definidas
deverá ser apresentado como subsídio para a elaboração do
planejamento para o território nos anos de 2009, 2010, 2011 e
subseqüentes. Esperamos ter a oportunidade de continuar
contribuindo para esse processo.

Minas Gerais, com seus quatro territórios - Noroeste de Minas,
Médio Jequitinhonha, Norte de Minas, que é o Território de Serra
Geral, e Mucuri -, pode dar sua contribuição para o aperfeiçoamento
das políticas territoriais. Minas pode ser muito providente nesse
sentido, com a participação do governo do Estado e das Prefeituras.
Muito obrigado. Agradecemos a oportunidade de tratar nesta Casa de
assunto tão importante.
* - Sem revisão do orador.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Lúcia Mendonça) - Com a
palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sra. Presidente, Deputada Maria Lúcia,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, público nas galerias,
telespectadores da TV Assembléia, o primeiro assunto que quero
abordar desta tribuna me traz grande preocupação e também afeta
muitos mineiros e brasileiros, como produtores rurais e empresários,
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entre outros. Trata-se da série de invasões promovidas nos últimos
dias pelo MST e que vêm intensificando-se cada vez mais,
especialmente as que ocorreram no último dia 10 de março, no
Município de Resplendor, quando centenas de manifestantes ligados
ao MST, ao Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB - e à Via
Campesina ocuparam a Estrada de Ferro Vitória-Minas, interditando-a
por cerca de 10 horas. Afirmaram que a Usina Hidrelétrica de Aimorés
estaria causando impactos na região e dessa forma protestaram.

No dia seguinte à interdição da ferrovia, segundo notícias veiculadas
na imprensa desta Capital, o mesmo grupo promoveu uma passeata
em Governador Valadares contra a provável instalação, na cidade, da
empresa Aracruz Celulose. Os manifestantes alegaram que as áreas
que seriam destinadas à plantação de eucalipto para a Aracruz
Celulose poderiam ser usadas para a reforma agrária ou para projetos
de agricultura familiar. Este Deputado informa que apenas 2% da área
territorial mineira é ocupada pela silvicultura, de modo que os 98%
restantes estão desocupados e podem ser destinados a outros
plantios, reforma agrária ou projetos da agricultura familiar.

Segundo a empresa Vale - antiga Vale do Rio Doce -, a invasão da
Estrada de Ferro Vitória-Minas causou transtornos a mais de 2 mil
pessoas - que não foram atendidas pelos trens que partem de Vitória
e Belo Horizonte e que, em seu percurso, passam em cerca de 29
Municípios -, ficando impedido também o transporte de cerca de
300.000t de minério de ferro.

Ora, senhoras e senhores, sou e sempre serei favorável à
reivindicação básica maior dos sem-terras, dos sem-tetos etc., pois
seus direitos são previstos na Constituição da República Federativa
do Brasil. Não concordo e não concordarei é com o vandalismo, com
as invasões ilegais, com as agressões criminosas, com as
depredações ao patrimônio de quem quer que seja e, menos ainda,
com a violência. A reforma agrária deve ser feita dentro da lei,
seguindo todos os preceitos de um País democrático como o nosso.
Aí não são necessárias invasões nem quebradeiras, pois essas
atitudes só prejudicam a nossa população.

O Presidente Lula, quando era militante do PT, reclamava e
solicitava, com freqüência, a reforma agrária para todos. Atualmente,
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estando no poder federal há mais de cinco anos, não disse e não diz
quando fará uma reforma agrária maiúscula, digna do povo brasileiro
que realmente necessita e quer trabalhar a terra. Não adianta
somente destinar recursos a esses movimentos. O governo federal
não pode continuar estimulando invasões ao fazer vistas grossas e
ficar indiferente. Além de nada resolver, parece querer passar o ônus
para a iniciativa privada, que é a grande responsável pelo
desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e do nosso
país. Ela gera emprego e renda, paga seus impostos, promove o
desenvolvimento sustentável e social e, no caso da reforma agrária
inacessível, não tem culpa nenhuma. A referida agressão foi vista pelo
governo federal com passividade e naturalidade, ele ficou inoperante,
omisso, em um verdadeiro desrespeito à ordem e à segurança de
quem trabalha e de quem trafega, que deveria ter liberdade de ir e vir.
Os prejuízos foram altos, e quem os pagará? Tudo isso estimula o
MST e os outros movimentos a continuar programando novas
invasões, até em fazendas de particulares, a maioria produtivas,
atingindo tanto pessoas físicas como jurídicas ou empresariais.

O governo federal deve tomar uma atitude urgente, respeitando o
direito dos movimentos sociais de sem-terras, fazendo uma premente
e digna reforma agrária. Mas também é imprescindível que promova o
respeito aos direitos do povo da nossa nação. Esse foi o meu primeiro
assunto, Sr. Presidente.

O segundo assunto é comunicar que, na quarta-feira da semana
passada, eu e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva estivemos em Brasília,
quando participamos do lançamento da Frente Parlamentar Mista para
o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção no Brasil. Uma
indústria que, há uns três anos, sofreu uma agressão violenta, pois o
governo federal liberou a China no nosso país. O comércio chinês
invadiu o Brasil, atingindo várias indústrias, desempregando milhares
e milhares de brasileiros, reduzindo a renda, os recursos, os impostos
do nosso Estado e do nosso país. Em Minas, como em todos os
Estados brasileiros, é importante a participação da indústria têxtil na
concepção de empregos e renda.

Aguinaldo Diniz, Presidente da Associação Brasileira da Indústria
Téxtil e de Confecção - Abit -, grande mineiro, pessoa do nosso
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relacionamento - aliás, tanto do meu quanto do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, promoveu a instalação da frente parlamentar nacional
no Congresso Nacional, com a presença do Presidente da Câmara
Federal, de muitos Deputados deste Estado e de todo o País. Foi uma
solenidade maiúscula, digna do nosso reconhecimento e liderada por
um mineiro que realmente reconhecemos de grande valia.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Doutor Viana. Gostaria de ratificar as palavras de V. Exa.
quanto à nossa presença em Brasília no dia 12, para participar da
abertura oficial desse grande momento que estamos vivendo, de
Minas para o Brasil, que é a frente em defesa do setor têxtil. Aliás,
esse trabalho já vem sendo realizado há muito tempo pela Assembléia
Legislativa, com a participação de V. Exa. e de tantos Deputados.
Reunimo-nos para debater esse importante assunto. Sem dúvida
nenhuma, hoje a indústria têxtil é um dos setores que mais gera
emprego neste país e neste Estado.

V. Exa. expressa também, neste momento, a nossa solidariedade.
Na semana passada, manifestamos a nossa participação. Estamos
aguardando a realização em breve de uma audiência com o nosso
Governador Aécio Neves, liderada também pelo caríssimo Dr.
Aguinaldo Diniz, Presidente da Abit, que, sem dúvida nenhuma, num
patamar muito maior em nível federal, tem trazido hoje, por meio do
seu conhecimento, particularmente no setor de malharias, de
confecções e têxtil do Estado e do Brasil, a visão de grande
empreendedor que é.

Quero louvar a instalação dessa frente e parabenizar o Deputado
José Fernando, com quem lá estivemos. Certamente, em breve
teremos esse movimento em Minas Gerais, trazendo todos os
Deputados que fazem parte dessa frente parlamentar em defesa do
setor têxtil, particularmente a Senadora Ideli Salvatti, que também é a
grande voz do Senado. Outros Deputados também participarão desse
movimento em Minas Gerais.

Deputado Doutor Viana, parabéns. Certamente V. Exa. terá o apoio
permanente desta Casa, como sempre teve o nosso setor têxtil. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, obrigado
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pela participação. Juntos caminharemos para instalar mais
rapidamente essa frente em Minas Gerais. O nosso Estado sempre
sai na frente. O setor têxtil é de grande interesse e de muita
importância no nosso Estado. Ele ultrapassou e conseguiu vencer as
dificuldades desse império chinês que invadiu o nosso país e o nosso
Estado, principalmente por meio do contrabando. Aliás, eles não
respeitam as leis trabalhistas e pagam mal ao trabalhador chinês.
Todavia, conseguem competir numa situação bastante superior a
todos nós que respeitamos as regras internacionais do trabalho, da
OIT. Por isso houve um prejuízo muito grande. Conheço casos de
empresários que fecharam sua empresa, sua indústria que produzia
no nosso país, deixando de ser produtores para apenas buscar
material têxtil na China e se tornar distribuidores. Aliás, tinham 40 a 50
funcionários e agora têm 4 ou 5. Como disse, é um grande prejuízo.
Depois da lama já instalada, o governo federal tentou corrigir, e não foi
mais possível, pois o Ministro da Indústria e do Comércio chinês não
aceitou voltar atrás e perder a “boca” que o Brasil abriu em várias
áreas ao tornar livre o comércio chinês no nosso país. Naquela época,
o governo federal visava a um cargo de segurança na ONU contando
com o apoio da China. Não aconteceu nem uma coisa nem outra.

Sra. Presidente, Srs. Deputados, para terminar, quero também
comunicar a instalação pela Polícia Civil de uma delegacia de
mulheres em Venda Nova. Acompanhamos, com a Associação
Comercial e com o Rotary de Venda Nova, as atividades nessa região.
Vejo com muita satisfação a instalação dessa delegacia, por isso
quero parabenizar a Polícia Civil, o Secretário de Segurança e o Dr.
Marco Antônio, que vem fazendo uma bela administração no comando
da Polícia Civil, com total apoio do Governador do Estado. Ficamos
muito felizes em ver reconhecida a necessidade de mais segurança
não só na Capital, mas também em todo o Estado, e instalada uma
proteção especial para a mulher. Sabemos que tanto idosos quanto
mulheres e crianças merecem atenção especial, em todos os níveis,
do Estado.

Parabenizo o nosso governo, que tem olhado com muito carinho, na
pessoa do Dr. Marco Antônio Monteiro de Castro, nosso querido Dr.
Monteiro, que vem fazendo um belo trabalho na Polícia Civil de Minas
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Gerais. Quero desejar-lhe muito êxito e sucesso, pois vem mostrando
muita competência e dinamismo, dando uma outra dimensão, com
total apoio do Governador Aécio Neves e sua equipe, à nossa Polícia
Civil e à segurança do Estado. Essas são as considerações que trago
nesta tarde.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sra. Deputada, Srs. Deputados,
imprensa. Quero cumprimentar, de maneira muito especial, o
companheiro Orivaldo, Prefeito de Ibiracatu, que está presente. Ele
veio a Belo Horizonte para uma reunião importante. Quero também
cumprimentar os senhores Oficiais de Justiça que estão aqui
representando o sindicato e que, de maneira importante, nos
procuram para levarmos adiante um projeto que tramita nesta Casa e
que beneficia essa categoria. Podem ter certeza de que têm o nosso
total e irrestrito apoio. Obrigado pela presença. Acredito que é dessa
forma que se constrói o processo de cidadania, com a presença, a
participação e o contato com o Parlamento mineiro, para discutirmos
os problemas e encaminharmos as soluções.

Queria, Sra. Presidente, relatar uma viagem que fizemos neste final
de semana, a pedido da Comissão de Saúde, oportunidade em que
estivemos no Vale do Jequitinhonha. Fomos tratar de alguns assuntos
extremamente importantes para a população da região. Estivemos em
Almenara, onde fizemos contato com Prefeitos e lideranças de vários
Municípios, e discutimos uma ação de saúde pública em relação à
hanseníase, que está acometendo aquela cidade e a região. Quando
falamos em hanseníase, pensamos que é uma doença de milênios, de
séculos passados, que hoje não traz tanta preocupação à saúde
pública. Na verdade, o que observamos é que muitas dessas
doenças, que deveriam estar erradicadas, estão voltando e se
tornando verdadeiros problemas para a saúde pública.

A Dra. Glória Botelho e o Dr. Gregório, Diretor Regional de Saúde de
Pedra Azul, realizaram em Almenara um debate para mostrar que o
problema da hanseníase existe e é preocupante na região, como
também o é em outras regiões do Estado, e que se faz necessário
grande esforço da população, dos Prefeitos, do sistema de saúde
pública, para que possamos controlar essa doença.
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Dezenas de casos estão surgindo. É bem verdade que eles não
preocupam como antigamente, quando se faziam as colônias de
hansenianos, de leprosos, para isolar essa população. Hoje a saúde
pública oferece medicamentos e tratamentos modernos que
conseguem curar totalmente os portadores da lepra.

Estivemos lá, e a reunião foi muito importante. Foram realizados
vários debates promovidos por esta grande cientista: a Dra. Glória
Botelho. Colhemos várias informações e as repassaremos ao
Secretário de Saúde. Nesse encontro contamos com a presença das
lideranças de Salto da Divisa, de Jacinto, de Santo Antônio do Jacinto,
de Rubim, do Rio do Prado, onde nosso colega Adalclever Lopes é
majoritário, e dos representantes de Palmópolis. Houve um diálogo
extremamente importante. É assim que se faz.

O governo do Estado e o Secretário Marcus Pestana estão
preocupados com o assunto. Quando a Comissão de Saúde não pode
estar presente na sua totalidade, designamos um membro para que
nos represente e traga o problema, para que possamos apresentar
uma solução.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Carlos
Pimenta, estou aqui para testemunhar - sei que V. Exa. não precisa
disso, mas ainda assim o faço - o trabalho profícuo, profundo, que tem
feito principalmente na área de saúde. V. Exa. é um dos médicos mais
conceituados em Montes Claros e empresta seu conhecimento a esta
Casa e à Comissão de Saúde. Por isso V. Exa. tem sido vitorioso nas
sucessivas campanhas políticas de que participa exatamente pela sua
competência.

Estou puxando este assunto da área de saúde para um que V. Exa.
também conhece, atua e atuou na reunião da Comissão de Segurança
Pública, realizada em 6/3/2008, quando discutimos, a pedido de V.
Exa., a questão da falta de segurança, da violência crescente em
Montes Claros, e concluímos que uma das suas causas é o acúmulo
de processos nas Varas Criminais. São apenas três Varas Criminais
na Comarca de Montes Claros, e uma delas é exclusiva ao Tribunal
do Júri. Então, são apenas duas Varas, o que é muito pouco para o
tamanho da comarca, para a quantidade de processos no Município.

Por isso, como o caso de réu preso exige a apreciação do processo
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dentro de 112 dias, tem havido muita liberdade de criminosos de alta
periculosidade por decurso de prazo, pelo excesso de processos
acumulados nas duas Varas Judiciais Penais.

Por essa razão, acabamos de aprovar na Comissão de Direitos
Humanos desta Casa um requerimento a ser encaminhado ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
solicitando a urgente instalação de pelo menos mais duas Varas
Criminais em Montes Claros.

Se temos hoje uma certa sensação de impunidade - e a certeza da
impunidade, infelizmente, costuma ser a mãe de todos os males -,
uma das razões detectadas na reunião da Comissão de Segurança,
presidida pelo Deputado Sargento Rodrigues, que esteve presente em
Montes Claros e hoje está participando da Mesa dos trabalhos, foi
exatamente o acúmulo de processos que tem colocado em liberdade,
sem julgamento, presos de alta periculosidade.

Espero o apoio de V. Exa. nesse particular. Tenho a certeza de que,
como a autoria da reunião em Montes Claros foi de V. Exa., V. Exa.
está à frente desse movimento. Parabéns pela sua atuação tanto na
área da saúde quanto na da segurança.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu Leite,
pelo aparte. Acredito que essa ação tem de ser imediata. Ainda bem
que temos à frente desse processo, orientando-nos, a bancada do
Norte, que conta com o Deputado Luiz Tadeu Leite, que é um “expert”,
um advogado de renome.

Espero que, além da criação dessas varas em Montes Claros,
possamos fazer o Tribunal de Justiça ver a necessidade da instalação
das comarcas que foram criadas no Norte de Minas, como a Comarca
de São João do Paraíso, criada há vários anos. O Prefeito construiu
uma cadeia pública com a promessa de instalação da Comarca,
construiu a residência do Juiz, do Promotor; é um Município pobre,
que desembolsou mais de R$500.000,00, e a Comarca não foi
instalada. A mesma coisa aconteceu também com a Comarca de
Jaíba. É uma luta muito grande. Então vamos levar esse requerimento
e atuar, aqui, no projeto do Tribunal de Justiça, apresentando,
formalmente, oficialmente, essa proposta da criação dessas varas em
Montes Claros e a instalação de outras comarcas.
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Gostaria também de chamar a atenção dos companheiros e pedir-
lhes o apoio em relação ao Jequitinhonha. Durante o debate que foi
feito, solicitaram-nos uma ação rigorosa, objetiva e prática, para
atuarmos junto aos governos estadual e federal, para “dar-se um jeito”
- o termo é esse - na BR-367. Trata-se de uma BR que nasce em
Diamantina, e o trecho logo após o entrocamento de Capelinha até
Araçuaí, numa extensão de 100km, está sem pavimentação. Depois a
BR vira em direção ao Leste do Estado, interligando Minas à Bahia,
até Salto da Divisa, onde existem vários trechos ainda sem
pavimentação ou com pavimentação estragada. Quando perguntamos
qual o estado dessa BR, respondem: “Este trecho é de
responsabilidade do governo federal; este trecho é concessionado ao
Estado; este outro trecho é transferido ao Estado”. Então fica um jogo
de empurra, e ninguém sabe quem é o responsável. Trata-se de uma
estrada que foi idealizada por Juscelino Kubitschek, que foi iniciada há
tempos e está sem pavimentação em alguns trechos.

Portanto, trata-se de um momento importante, e promoveremos aqui
uma audiência pública, sem holofotes, sem sensacionalismo, com a
presença de parlamentares federais e estaduais, do DNIT, do DER.
Primeiro, para sabermos quem é quem nessa estrada, quem é
responsável por qual trecho. É preciso parar com esse negócio de
concessionar o Estado, transferir o Estado, uma parte da União,
enquanto a população, há décadas, tem ficado sem essa principal
interligação da BR-367 com a BR-101, a Rio-Bahia, prejudicando
enormemente a população do Jequitinhonha.

Anuncio também que estivemos na cidade de Pedra Azul. Após
percorrer esses Municípios, de Almenara fomos a Pedra Azul, onde
pude presenciar o caos. Trata-se de uma cidade de pouco mais de 25
mil habitantes e já está com mais de mil notificações de dengue. Os
hospitais estão abarrotados de pessoas, crianças e adultos, num
sofrimento muito grande. Há uma enorme ansiedade do Prefeito
Ricardo, e ele me disse que tem feito o possível e o impossível para
controlar essa epidemia. Há dois anos, houve uma epidemia de cólera
no Município de Pedra Azul. A comissão esteve presente, e foi feito
um trabalho importante pela Secretaria de Estado. O problema foi
amenizado, e a cólera foi erradicada daquele Município, no qual vários
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casos haviam sido confirmados. Após dois anos, observa-se uma
epidemia de dengue no Município de Pedra Azul. Mil casos foram
notificados, mas há famílias que não notificaram, não trataram, há
casos não notificados, e estima-se que praticamente 30% da
população de Pedra Azul esteja com dengue. Estamos preocupados.
Vamos repassar esse relatório ao Secretário Marcus Pestana. Estive
com a Dra. Olívia, Secretária Municipal de Saúde, e ela mostrou que
foi feito o possível, foram feitas visitas domiciliares, 100% de visitas,
sensibilizando a população para que também ajude no combate à
dengue, nas ações profiláticas. Houve o repasse da saúde, autorizado
pelo Ministério Público, para fazer o serviço de saneamento, mas
chegamos à conclusão de que o problema de Pedra Azul não é um
problema de saúde pública.

O que foi possível fazer foi feito. É um problema de saneamento. É
aí que vemos a necessidade de o governo federal, a Copasa, a
Copanor, nesse processo de saneamento, o Pacto do Saneamento,
estarem presentes nessa cidade de fronteira. É uma das últimas
fronteiras de Minas Gerais com a Bahia, uma cidade importante, uma
cidade espetacular, maravilhosa, de progresso e desenvolvimento,
com um povo que quer participar desse progresso, mas a Prefeitura
não tem condições de fazer o saneamento dos sete córregos que
cortam a cidade. São sete córregos de águas paradas, limpas,
propícias para o desenvolvimento da larva do “Aedes aegipty”. Então,
foi preciso o acometimento de milhares de pessoas para que
pudéssemos chamar a atenção para esse processo de saneamento. É
importante que o governo federal procure analisar esse PAC,
principalmente nesses projetos estruturantes. Não adianta falar em
obras faraônicas se o feijão com arroz não está sendo feito em nosso
Estado. O governo Aécio tem feito o possível e o impossível, o
Secretário Marcus Pestana tem gasto até o que não tem para ajudar
os Municípios no saneamento básico, na saúde pública de qualidade,
mas o governo federal tem que estar presente. Não se pode pensar
em novas epidemias dessa natureza em outros Municípios. Pedra
Azul pede socorro. Está de parabéns o Prefeito pelo esforço
sobrenatural que tem feito, a Secretária Olívia, a mobilização das
lideranças. Cumprimento o nosso companheiro Marcílio Botelho pelo
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trabalho que tem ajudado a fazer e à Dra. Letícia, sua esposa. Mas,
na verdade, o Município de Pedra Azul é o exemplo negativo do que
está acontecendo em saneamento em nosso Estado.

Esperamos que, a partir desses relatórios que vamos encaminhar às
autoridades sanitárias deste Estado e do País, não venhamos a
observar essas epidemias que infelizmente se sucedem em Pedra
Azul: há dois anos, o cólera, e agora, novamente, a dengue.
Esperamos ser contemplados pelo PAC, começando pelo que há de
mais importante - o acesso da população à saúde pública e atenção
básica à população mineira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o
Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia. Sr.
Presidente, trazemos a esta tribuna nesta tarde um assunto no qual já
temos trabalhado há pelo menos três anos. Assistimos ao Governador
Aécio Neves dar os primeiros passos, mas esse assunto têm-nos
trazido uma certa preocupação pela lentidão com que o programa está
sendo desenvolvido. Trazemos nosso pronunciamento fazendo um
apelo ao Governador Aécio Neves em relação à situação do Programa
Lares Geraes Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Esse
programa é fruto de uma longa reivindicação das nossas entidades de
classe, dos nossos policiais e deste Deputado, que ao longo do tempo
vem cobrando do Governador Aécio Neves uma política pública
focada nos servidores da área de segurança pública, mesmo porque
são esses servidores que, com muita dificuldade, muito empenho e
determinação, vêm cuidando da segurança pública da população.

Em alguns casos, Soldados, Cabos, Sargentos, policiais civis,
agentes de polícia, Escrivães, Delegados, Agentes Penitenciários,
Bombeiros militares são ameaçados de morte por estarem morando
numa vila, numa favela, numa periferia, sem condições até de
estender seu uniforme ou farda no varal, no quintal de sua casa, por
medo de represália de marginais.

O programa Lares Geraes Segurança Pública foi fruto de acordo que
este Deputado subscreveu, juntamente com entidades de classe e
governo, precisamente no dia 9/6/2004, quando nos sentamos à mesa
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com o governo para tratar de questões salariais, junto das quais
cuidamos também do Lares Geraes Segurança Pública, ou seja, do
programa com foco no financiamento para construção de moradias
populares para os servidores da área de segurança pública. Esse
programa foi acordado no ano de 2004. Em 2005 o governo mandou o
Orçamento para esta Casa, já com previsão para o Orçamento de
2006 de recursos da ordem de R$26.000.000,00, destinados ao Lares
Geraes.

Sr. Presidente, fizemos nesta Assembléia uma audiência pública
para a qual solicitamos a presença de representantes da Polícia
Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros, da Cohab, da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano - Sedru -, cuja Pasta hoje é ocupada pelo
nobre colega Dilzon Melo, assim como de entidades de classes de
servidores para que fizéssemos uma discussão e obtivéssemos
iniciativas e proposições que pudessem avançar. Para esse debate,
convidamos também os representantes da Caixa Econômica Federal
e do Banco do Brasil em Minas Gerais.

Nesse debate ficou evidenciada a necessidade de o Governador
Aécio Neves dar um empurrão para que o programa fosse de fato
impulsionado. O programa precisa de um olhar diferenciado por parte
do Governador. Fizemos questionamentos, Sr. Presidente, cujas
respostas oficiais a este Deputado foram assinadas pela Sra. Cristiane
Dominique, Coordenadora do Grupo Coordenador do Programa Lares
Geraes Segurança Pública, conforme determinação do Secretário
Dilzon Melo.

Para os questionamentos feitos em nosso requerimento, obtivemos
a resposta de que cerca de 19.300 servidores da área de segurança
pública se inscreveram no programa Lares Geraes Segurança
Pública, conforme documento que aqui consta. No exercício de 2006,
1.513 servidores foram convocados; em 2007, 803; todavia, Sr.
Presidente, somente 370 servidores foram atendidos efetivamente
pelo programa Lares Geraes Segurança Pública, número que não
representa nem sequer 5% do total de inscritos. Apenas cerca de 2%
de todo o montante de inscritos foram atendidos.

Recursos da ordem de mais de R$10.000.000,00 não foram
executados nem em 2006 nem em 2007, por uma série de entraves
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que surgiram quando da execução do programa, os quais foram
tratados no debate. O primeiro entrave é a exigência burocrática de o
policial, o bombeiro ou o agente não estarem com o nome inscrito no
Serasa nem no SPC. Estamos combatendo esse dispositivo, porque o
próprio representante do Banco do Brasil disse, em audiência pública,
que essa não era uma diretriz nem uma exigência do Banco do Brasil.
Essa exigência partiu do governo, e não do Banco do Brasil.

Nessa data, Sr. Presidente, recebemos a visita da senhora que
representava a Seplag. Na oportunidade, ela nos relatou que o
governo já estava estudando a possibilidade de retirar essa exigência.
Por que cobramos essa retirada? Porque, no nosso entendimento, se
o desconto, que é regulamentado por uma lei estadual, é feito em
folha, não há possibilidade de o servidor ficar inadimplente com a
Cohab, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil,
enfim, com qualquer financiador.

Durante o debate, a Sra. Maria Carmem Ferreira, que representava
a Seplag, disse que o governo estava fazendo um estudo a fim de
retirar um dos maiores entraves que enfrentamos: a exigência de o
nome do policial, do servidor da área de segurança pública não
constar no Serasa nem no SPC. Ou seja, conforme essas
informações, o governo estaria trabalhando com essa hipótese.

Este Deputado conversou com o Deputado Dilzon Melo, Secretário
de Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais, o qual nos relatou que,
até o momento, não houve avanços em relação a esse aspecto.

Diante disso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazemos um apelo ao
Governador Aécio Neves, que criou esse programa, à época tão bem
assistido pelo Secretário de Defesa Social, Prof. Antônio Anastasia,
hoje Vice-Governador do Estado. Sabemos que ele tem uma enorme
boa-vontade para com as questões que lhe temos encaminhado.
Pedimos ao Governador que olhe de maneira diferente para essa
questão, que nos causa angústia, já que se criou uma enorme
expectativa diante do programa Lares Geraes Segurança Pública,
mas tal expectativa não está sendo atendida em virtude de uma série
de entraves burocráticos.

Outro aspecto que tem sido motivo de reclamações - no gabinete,
temos recebido vários “e-mails” - refere-se ao fato de os policiais
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terem de deslocar-se de cidades longínquas do Sul, Norte, Leste e
Oeste de Minas para participar de entrevista na Cohab, enquanto tal
entrevista poderia ser regionalizada. O policial que, há alguns dias,
encaminhou-me um “e-mail” relatou-me sua peleja: pagar a
passagem, deslocar-se mais de 600km para vir à Cohab e, como se
não bastasse, encontrar uma série de obstáculos, não ter seu nome
aprovado pela empresa junto a esse grupo coordenador.

Sr. Presidente, desta tribuna fazemos um apelo ao Governador, a
quem, por duas vezes, encaminhamos ofícios, oportunidades em que
lhe relatamos esses problemas. O primeiro ofício foi entregue ao
Secretário Danilo de Castro a fim de que fosse repassado ao
Governador no dia 5/11/2007 e no dia 28/11/2007.

Os ofícios relatavam essas dificuldades, os entraves burocráticos, os
problemas detectados no programa Lares Geraes Segurança Pública.
A área de segurança pública criou uma enorme expectativa, que,
neste momento, está sendo frustrada. Cerca de 19.300 servidores da
área inscreveram-se no referido programa, mas, durante os exercícios
de 2006 e 2007, apenas 370 servidores foram contemplados com os
financiamentos. Aliás, havia recursos que não foram totalmente
utilizados. No montante de cerca de R$26.000.000,00,
R$10.000.000,00 não foram usados.

É necessário dizer ainda, Sr. Presidente, que esses policiais, cujos
nomes foram rejeitados por estarem inscritos no Serasa e no SPC,
devem ter uma segunda oportunidade, no momento em que o governo
retirar esse obstáculo.

Não é possível a manutenção de um obstáculo, mesmo porque há
uma lei que permite o desconto em folha, o chamado desconto
consignado em folha. No caso, não há possibilidade nenhuma de o
Estado sofrer prejuízo pela falta de pagamento por parte dos
servidores. Esse desconto é em folha, na fonte, igual ao Imposto de
Renda. Não há como fugir do desconto, já que antes de o funcionário
receber ele já tem a parcela deduzida.

Portanto, queremos fazer um apelo ao Governador. Primeiro, que
trabalhe na linha de retirar os entraves burocráticos. Estamos
aguardando. A Sra. Maria Carmen Ferreira, que aqui esteve presente
e falava em nome da Sra. Dominique, coordenadora do grupo, há
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mais de 30 dias, na Comissão de Segurança Pública, durante um
debate disse que o governo estava estudando a possibilidade. No
entanto, até o momento não recebemos nenhuma resposta do
governo dizendo que retirou esse entrave, essa cláusula de barreira
que foi a inscrição do nome do servidor da segurança no SPC e no
Serasa.

É fundamental que esse entrave seja retirado e que o governo
trabalhe, assim como o Governador trabalhou para se criar uma
empresa dentro do Estado de Minas Gerais, simplificando uma série
de atos burocráticos. É necessário que o governo dê celeridade e um
maior aporte de recursos para o programa.

O Governador Aécio Neves, quando cria o programa Lares Geraes
Segurança Pública, enche-nos de expectativa e faz com que o
servidor, a própria classe tenha esperança e confiança no governo, já
que são servidores extremamente sacrificados. E muitos deles, às
vezes, morrem próximos de sua casa pelo fato de serem servidores
da área de segurança ou policiais, ao serem reconhecidos pelo
marginal ou por um criminoso que eles tenham prendido
operacionalmente em sua atividade de polícia.

Governador Aécio Neves, precisamos muito que V. Exa. facilite. Sua
Excelência, muitas vezes pelas suas atribuições e pela complexidade
do cargo que exerce, acaba ficando sem saber que minúcias como
essas estão acontecendo e trazendo um sério prejuízo para um
programa que ele criou, que ele tinha vontade e determinação de
ajudar.

Encerrando, Sr. Presidente, pedimos ao Governador que primeiro
facilite a vida dos policiais que estão no interior, para que façam as
inscrições e as respectivas entrevistas para que não sofram com os
deslocamentos e os gastos; segundo, retire a exigência de SPC e
Serasa, para que ele não seja submetido a esse crivo; terceiro, o
Governador precisa aportar mais recursos ao programa para que
deslanche e atenda. O Governador Aécio Neves precisa,
urgentemente, olhar com carinho para o Lares Geraes Segurança
Pública. Esse é o nosso entendimento. Estamos aguardando
ansiosamente que o Governador tome as providências imediatas. E
que não deixe a burocracia fazer com que haja frustração dos
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servidores da área de segurança pública. Essa é a mensagem que
gostaríamos de trazer nesta tarde aqui da tribuna da Assembléia
Legislativa. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 2.011/2008, do Deputado
João Leite, ao Projeto de Lei nº 414/2007, da Deputada Ana Maria
Resende, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 18 de março de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.081 e 2.082/2008, da Comissão de Direitos
Humanos, e 2.083 e 2.084/2008, da Comissão de Educação.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em
12/3/2008, do Projeto de Lei nº 2.024/2008, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs 1.901/2008, do
Deputado Chico Uejo, 1.903 a 1.905 e 1.930/2008, do Deputado
Delvito Alves, e 1.906, 1.931 e 1.932/2008, do Deputado Doutor
Viana; de Participação Popular - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária,
em 6/3/2008, das Propostas de Ação Legislativa nºs 185, 187, 200 a
203, 205, 206, 208, 385 a 389, 392, 431, 433, 434, 438, 439, 441, 448,
450, 454, 455, 456, 458, 462, 463, 477 e 497/2007, de autoria popular,
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e rejeição, na mesma reunião, das Propostas de Ação Legislativa nºs
192, 216, 228, 381, 427, 430, 451, 453, 480 e 532/2007, de autoria
popular; do Trabalho - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em
12/3/2008, do Projeto de Lei nº 1.941/2007, do Deputado Paulo Cesar,
e dos Requerimentos nºs 1.977 e 1.986/2008, da Comissão de
Participação Popular; e de Turismo - aprovação, na 5ª Reunião
Ordinária, em 12/3/2008, dos Requerimentos nºs 1.918, 1.921, 1.923,
1.937, 1.963 e 1.994/2008, da Comissão de Participação Popular
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Arlen Santiago e outros (2), solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear a Associação de Criminalística do
Estado de Minas Gerais - Acemg - pelos 40 anos de sua fundação, e
para homenagear a União dos Militares do Estado de Minas Gerais
pelos 60 anos de sua fundação.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Requerimento do
Deputado Doutor Viana e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear o Lions Clubs Internacional pelos 90 anos
de sua fundação e o Leo Clubes pelos 50 anos de sua fundação. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento contido na Mensagem nº 177/2008, do Governador do
Estado, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.446/2006. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

1.631/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que especifica.
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
sanção.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando a



883

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, Deputado João
Leite, venho hoje a esta tribuna para fazer uma homenagem especial
a um grande companheiro de nosso partido, que infelizmente, no
último sábado, dia 15 de março, veio a falecer no trajeto que liga a
cidade de Juiz de Fora a Belo Horizonte, a BR-040: o nosso querido
Vereador Paulo Rogério dos Santos, de Juiz de Fora.

A perda do nosso querido Paulo Rogério significa muito e causa
grande impacto no nosso partido. Ele estava em seu terceiro mandato
e tinha 54 anos de idade. Era professor, sindicalista e ex-titular da
Diretoria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura por
dois mandatos. Durante 1999 a 2000, Paulo Rogério foi Presidente da
Câmara Municipal de Juiz de Fora. Na eleição de 2004, foi o Vereador
mais votado da cidade, com 3.997 votos. Foi Vereador por dois
mandatos consecutivos, entre os anos de 1993 a 2000, e Presidente
do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora por três mandatos.

É importante salientar que, no ano de 1982, Paulo Rogério filiou-se
ao nosso partido, o PCdoB. Como professor de Matemática, logo se
destacou como liderança dos professores da rede particular, tendo
sido eleito Presidente do Sindicato dos Professores da Rede
Particular, um ano depois. Também exerceu cargo de direção na
Federação Interestadual dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de
Ensino da Rede Particular e na Confederação Nacional dos
Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino - Contee.

Paulo Rogério foi autor de diversas proposições de lei que se
destacaram no Município de Juiz de Fora. Gostaria de citar uma que
considero bastante simbólica e representativa à época. Ele
apresentou um projeto de lei que se transformou na denominada Lei
Rosa, que prevê punições a quem comete discriminação por opção
sexual. Essa lei se transformou numa grande referência não só para a
cidade de Juiz de Fora, já que foi uma das primeiras legislações que
fez essa punição à discriminação pela opção sexual, o que serviu de
referência para diversas outras Câmaras Municipais do Brasil afora.
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Paulo Rogério participou de um debate no “Programa Jô Soares” para
mostrar a importância de a legislação avançar nesse tipo de
discriminação.

A perda do Paulo Rogério nos deixa uma grande missão. Lembro-
me de que acompanhei a sua militância, que foi uma grande
referência para mim, logo quando tornei-me Vereador na cidade de
Contagem. Tinha na figura dele, especialmente pelo seu dinamismo,
muita admiração. Ele era o tipo de pessoa que, quando vinha a Belo
Horizonte participar de uma reunião da Federação dos Trabalhadores,
ele assim o fazia durante um dia inteiro e, acabada a reunião, ainda
voltava para Juiz de Fora e continuava a sua jornada de luta. Era um
dinamista, não parava, uma pessoa permanentemente presente na
luta do povo e dos trabalhadores.

A perda do Paulo Rogério, sem dúvida nenhuma, deixa um
sentimento de vazio muito grande, mas também a compreensão de
que, dado o estilo de vida que levou, o que ele mais quer, onde quer
que esteja, é que o povo brasileiro, os trabalhadores continuem
lutando e levantando as bandeiras em prol da melhoria desse povo e
da classe mais sofrida dos nossos trabalhadores. Ele estava num
momento de grande ascensão política. Aliás, o seu próprio partido
discutia em Juiz de Fora uma forma de apresentá-lo como um projeto
alternativo para essa cidade, quem sabe fazê-lo candidato a Prefeito
ou a Vice, porque ele tinha competência para isso. Mas, infelizmente,
no auge da sua carreira, ele não pôde continuar essa jornada, mas,
com certeza, vamos continuar o trabalho que ele vinha
desenvolvendo.

Recentemente, ele retornou aos quadros do PCdoB, mostrando a
liderança política que sempre exerceu. Ele assim o fez acompanhado
de outro Vereador, que é o nosso querido Vereador Oliveira Tresse,
que hoje faz parte dos quadros do PCdoB. Com certeza, a militância
deste partido e o povo de Juiz de Fora estão muito consternados.
Ainda hoje vi a notícia da Câmara dos Vereadores fazendo uma
homenagem a esse grande líder que foi o nosso querido Vereador
Paulo Rogério.

Fica aqui registrado, em nome do nosso partido, o PCdoB, o nosso
pesar a todos os seus familiares, a seus filhos e eleitores da cidade de
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Juiz de Fora. A nossa solidariedade e sentimento por essa grande
perda. Temos certeza de que a ausência de Paulo Rogério será
devidamente substituída pelo espírito de luta da nossa militância e do
nosso povo, especialmente dos trabalhadores e da juventude de Juiz
de Fora.

Paulo Rogério viria a Belo Horizonte no sábado, para participar do
seminário eleitoral do PCdoB. Ele faria uma grande participação e
contribuição.

Seminário esse que visava justamente discutir a realidade política de
Minas Gerais, a realidade das composições políticas e a grande
perspectiva de que, em Minas, o debate político se sobrepõe ao
monólogo político. Muito se tem debatido sobre essa questão da
aliança do PT com o PSDB, uma aliança que gera polêmica e que
está gerando no seio do conjunto partidário em Minas Gerais um
amplo debate democrático e fraterno, diferentemente do que querem
apresentar, como se fosse um monólogo, um fato pronto e acabado.
Minas tem debatido muito esse tema e contribuído para esse debate.

Outro dia vim a esta tribuna para comentar a respeito do artigo do
ex-Deputado Federal Vitório Medioli, que hoje milita nos quadros do
PV. A própria executiva do PV em Belo Horizonte já apresentou
proposição diferente dessa proposta da aliança PT-PSDB, mostrando
que esse debate é muito presente e que não será apenas por uma ou
duas pessoas, mas pelo conjunto das militâncias.

O artigo de Vitório Medioli é muito interessante porque mostra que
há contradições. No artigo do dia 4/3/2008, ele diz o seguinte: “Ontem
neste espaço preenchido pelo comentário do meu amigo Luís Carlos
Bernardes foi destacado: “Se é preciso desconcentrar a política
nacional, tirando-a do controle de São Paulo, e se Minas quer voltar a
se impor nacionalmente, a aliança social democrata é uma bela idéia”.
Fosse só isso! Em que pese ao amor a Minas de Bernardes, o Estado,
na realidade, é condenado a viver numa condição de subordinação
inquebrantável a São Paulo. Nem tanto pelo estofo de nossos políticos
recentes, mas pelas condições socioeconômicas que, em qualquer
lugar do mundo, garantem à região mais próspera também ser a mais
poderosa. Para ficar mais claro, imaginemos que numa aliança entre
os EUA, a Inglaterra, a Austrália e a Nova Zelândia, a Inglaterra lidere
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o acordo. Impensável. A economia dos EUA sozinha representa um
colosso de cinco ou seis vezes o tamanho das demais aliadas juntas.
Ela é um centro de força irresistível, é um sol em volta do qual se
adaptam as órbitas dos planetas. São Paulo possui uma economia
quatro vezes superior a Minas. Esse é um fato. A conseqüência é que
nunca se subordinará a Minas no campo das ciências, da pesquisa,
da economia ou da política. Mas isso é despótico? Pouco importa,
ressalvado o "jus esperneandi", essa é a regra universal que confere o
mando (ou autoridade ao mando) a quem tem atributo para tal. Minas
pode reivindicar uma alternância no poder, pode chorar sobre seu
leite, mas só por milagre chegará à Presidência da República por vias
diretas. Feitas as devidas proporções, São Paulo tem um motor de 8
cilindros e 4 mil cilindradas, enquanto Minas tem um motor de carro
popular. Impor-se a São Paulo é muita pretensão. É o mais importante
pólo industrial, financeiro e midiático do País. Seria muita ingenuidade
dos paulistas permitir que uma disputa política se desse em pé de
igualdade. Aos seus candidatos serão dispensadas as melhores
atenções e aos outros, maior rigor. Ainda, conspira a favor de São
Paulo uma tradição industrial baseada na transformação dos seus
insumos, que Minas exerce em parcela irrisória, preferindo exportar
matéria-prima”. “Vide” o nosso minério. “A Minas, hoje, cabe prestar
mais atenção a seu 2º lugar no “ranking” nacional, ameaçado por Rio
de Janeiro e pelos Estados do Sul do País, cujas economias se
apóiam numa ampla diversidade, em tecnologias modernas, em
custos energéticos menores e numa maior distribuição de renda.” Um
exemplo é o Estado do Paraná, que cresce uma média anual de 16%.
“Também possuem políticas claras de incentivo ao desenvolvimento.
Minas não tem nada disso. Apenas de exemplo da inconsistência de
Minas vem uma recente licitação da PMMG que preferiu comprar 900
carros Gol da Volkswagen, produzidos em São Paulo, e pagar ainda
R$3.000.000,00 a mais do que gastaria com 900 carros Fiat
produzidos em Betim.

Com essa sensibilidade e inteligência, Minas pode pensar em
Presidência? Parece mais interessada em escancarar o
desconhecimento dos mecanismos de desenvolvimento local. Não
existe no Brasil outro Estado que se paute dessa forma. Amanhã na
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Presidência, um mineiro, como mínimo, vai comprar carros japoneses
e fazer deles um mostruário em suas ruas. Em São Paulo, não é
preciso explicar certas vantagens; elas já se incorporaram à
paisagem. A economia tem uma dinâmica acelerada, competitiva,
flexível, ou pelo menos inteligente, protegida pelo próprio Estado, que,
ainda, deverá tirar enorme vantagem do fim da guerra fiscal.

Minas está de costas à contemporaneidade de São Paulo. Apela à
Justiça para poder gastar R$3.000.000,00 e comprar produtos de São
Paulo. Entregou sua Secretaria do Desenvolvimento ao grupo de Ciro
Gomes, o maior interessado em tirar de Minas as águas do São
Francisco. Águas que representam o único potencial de
desenvolvimento da região mais castigada do Estado e detentora do
menor IDH do País.

Em Minas não há quem conteste, porém empresas como a do Vice-
Presidente da República, José Alencar, a Andrade-Gutierrez, a Vale e
dezenas de outras se mudam para São Paulo e o Rio. Volto a lembrar
que a força política de um Estado é diretamente proporcional ao seu
poderio econômico. Porém, Minas cultua, mais que o
desenvolvimento, o tributarismo aloprado que se ergueu nos últimos
anos com maior argumento dos Estados vizinhos para atraírem
investimentos. Goiás, Espírito Santo, Bahia e até São Paulo
agradecem o terrorismo mineiro. Minas não quis, ou simplesmente por
ignorância, não se adaptou a contemporizar interesses públicos e
privados, de curto e de longo prazos, dando a César o justo e
recebendo de César o que podia. Ressalvadas algumas exceções,
nos últimos 20 anos Minas chutou sistematicamente o balde quando
aparecia cheio em sua porta.

Aumentou impostos, encareceu tarifas, inventou taxas de todas as
formas, burocratizou com fins arrecadatórios sua máquina. Investiu na
compra da Light para felicidade dos cariocas, que pagam uma conta
menor que os mineiros. Hoje, a classe política de Minas, que
reivindica maior espaço em nível nacional, paga por equívocos que
são dela e dos antecessores. Quem peca, mais cedo ou mais tarde,
pela lei do carma, paga por seus erros. Minas, anestesiada por belas
palavras, está pagando.”

Esse é um debate que hoje está em curso neste Estado. Não há
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consenso, não há unanimidade, não há um discurso uníssono; ao
contrário, há um grande debate em curso, no qual temos de entrar.
Minas tem-se marcado por isso.

Para concluir, Presidente, quero felicitar a direção estadual do PT,
que tem contribuído muito para esse debate. Na reunião de sábado, a
resolução do PT ressalta o papel importante da bancada PT-PCdoB
nesta Casa, e felicito a direção estadual do PT por salientar essa
importância. Diz parte da resolução estadual do PT: “O governo Aécio
não se coaduna com o que o PT quer para Minas Gerais e muito
menos para o Brasil. Reafirmamos nossa oposição programática ao
governo estadual, conforme resolução do 3o Congresso Estadual, em
razão de ações como: mínimos investimentos na área social, ausência
de participação popular, falta de transparência no gasto público e sua
concepção de Estado mínimo”.

É um reconhecimento da direção estadual do partido à grande
bancada do PT nesta Casa. Acreditamos que esse é um debate que
está aberto, que Minas saberá fazer com altivez. Estou certo de que
encontraremos o melhor caminho para Minas. Esse foi o termo dos
nossos seminários, em que temos debatido a questão. E, ao fazer e
acalentar esse debate, queremos reverenciar a memória do Paulo
Rogério, que, se aqui estivesse, estaria travando, com todo o vigor,
justeza e espírito de luta, esse grande debate político. Até porque só
caminhamos para a frente, só melhoramos a condição de vida de um
povo quando elevamos o nível do debate político, e Minas sempre
priorizou esse elevado nível político em que se pautam as nossas
ações.

Devem-se discutir programas, rumos e norte envolvendo todo o
conjunto da sociedade mineira, os agentes e os atores políticos em
Minas Gerais, combatendo o monólogo eleitoral e abrindo as portas e
as janelas para um amplo debate dos caminhos programáticos que
Minas e o Brasil precisam para os próximos anos. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto

Abramo, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A
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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, Deputado João Leite,
querido amigo, homem importante para Minas Gerais. Meu caro
Deputado Ademir Lucas, ex-Prefeito, obrigado pelo documento que
me passa às mãos. Meu caro Deputado André Quintão, os
entendimentos interplanetários nos levam a tentar entender o que está
acontecendo na nossa galáxia. Vivemos um momento muito
importante e interessante. Belo Horizonte, Capital dos mineiros;
Minas, terra dos melhores brasileiros desta pátria. Não dá para
entender muita coisa do que está acontecendo.

Sr. Deputado, acabo de receber da minha terra uma pesquisa em
que nosso nome aparece com 66,8%, contra 18,7% da nossa Prefeita.
Disse aqui e repito: não sou candidato, não sou pré-candidato e não
quero ser candidato. Quero buscar o entendimento na minha terra,
que está sofrendo demais.

Essas reflexões políticas nos deixam um pouco desalentados e, às
vezes, é preciso saber um pouco antes qual o preço que temos que
pagar para o sucesso dos nossos projetos, a que preço venderemos
as nossas idéias, os nossos espaços e aonde chegaremos.

O PMDB está atônito, assim como o PT, talvez assim como o PSDB;
não sabemos o que acontecerá nas nossas Minas Gerais. No entanto,
vamos seguindo o nosso rumo, a vida é assim mesmo, a política é
complicada. Magalhães Pinto já repetia a frase de outros: que a
nuvem muda a cada segundo. Nessas interlocuções interplanetárias
citadas pelo meu amigo André Quintão e na defesa que faz o meu
amigo Carlin Moura, vamos levando a vida, tentando entender como
as coisas acontecem ou como podem acontecer em alguns episódios.

Eu teria dois comunicados a fazer nesta reunião. O primeiro é dizer
aos companheiros Prefeitos de toda Minas Gerais que, quanto aos
estudos para trazer à plenária a votação da nova lei do ICMS
Solidário, de autoria do companheiro Deputado Dinis Pinheiro - eu fui
honrado com a direção do grupo de trabalho -, já temos condição de
colocar o projeto em votação na Comissão de Fiscalização Financeira
na quarta-feira. Se conseguirmos votar os vetos do Governador de
hoje para amanhã, desobstruiremos a pauta e poderá haver até
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votação na próxima quinta-feira. Dependerá do nosso esforço, do
esforço da Deputada Ana Maria Resende, Presidente da Frente
Parlamentar em Defesa do ICMS Solidário, e do esforço do Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira, onde está o projeto, votando
ou apresentando um parecer para vir a Plenário. Assim, teríamos
chance de votar até a próxima semana.

No entanto, a minha fala é apenas uma prestação de contas do
trabalho que estamos fazendo. Fizemos dezenas e dezenas de
projeções tentando encontrar uma solução que melhor resolvesse as
possíveis dificuldades entre uma e outra região, para que pudéssemos
vir ao Plenário votar o projeto do ICMS Solidário.

Mas não posso furtar-me, Sr. Presidente, ao analisar uma tese que
defendo desde há muito, como advogado e como Prefeito, a
esclarecer a população de minha cidade sobre os boatos.

Falam que estou deixando de ser candidato, que não estou
querendo ser porque estou inelegível. Não é verdade. Como já disse
na Assembléia, confesso que já houve 48 processos montados por
Promotores de Justiça, todos buscando aplicar no Prefeito Getúlio a
Lei de Improbidade Administrativa. Todavia, tenho confiança na
Justiça. O Ministério Público faz uma parcela no trabalho de levar a
Justiça à busca da efetivação das leis.

Nesta semana, assim como no passado, tivemos uma decisão
histórica, que nos levará a refletir e a pedir que o Ministério Público de
Minas Gerais e do Brasil se entendam melhor com a classe política e
o Poder Legislativo, com o intuito de entender que o STF coloca, nos
seguintes termos, uma frase apenas, de forma clara, peremptória,
decisória e finalística: (- Lê:)

“Seis Ministros disseram que o recurso do Ministério Público contra
o arquivamento determinado por Ellen Gracie estava prejudicado,
aplicando ao caso precedente na decisão tomada no caso
Sardenberg, que determinou que a Lei de Improbidade Administrativa
não é aplicável a agentes públicos.”. Repito: a Lei de Improbidade
Administrativa não é aplicável a agentes públicos. Essa foi a decisão
tomada no caso Sardenberg; e agora, no caso do Ministro Gilmar
Mendes, que assumirá a direção do STF.

Ora, o Ministério Público havia proposto contra Gilmar Mendes,
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enquanto Procurador da República, uma ação de improbidade
administrativa.

Portanto, meus conterrâneos de Teófilo Otôni, a ação de
improbidade administrativa não é desonra alguma. O futuro Presidente
do STF foi processado pelo Ministério Público por improbidade
administrativa. Na semana que passou, o Supremo, com seis
Ministros, firmou, de forma forte e determinada, o princípio de que a
Lei de Improbidade Administrativa não se aplica aos agentes públicos.

Quanto tempo perdido nos 48 processos que moveram contra mim!
E nos processos contra companheiros Deputados que foram ou não
Prefeitos! Por quanto sofrimento passaram nossas famílias,
Deputados João Leite e Hely Tarqüínio, ao ponto de eu chegar um dia
a minha cidade e estar condenado por improbidade administrativa -
aliás, condenado a 9 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. E
o meu povo apavorado. Todos estavam desesperados. Só eu tinha a
certeza, pois, graças a Deus, fui bom advogado e conheço bem a lei.
Para mim, o princípio de que improbidade administrativa não se aplica
a agentes públicos é cristalino, transparente e tranqüilo.

Sr. Presidente, essa decisão traz um alento a todos nós, Deputados,
Prefeitos e Vereadores de Minas e do Brasil. O STF será dirigido
agora por uma das vítimas da Lei de Improbidade Administrativa. O
Ministro Gilmar Mendes sofreu tanto quanto nós. Todos nós fomos
acionados pelo Ministério Público, pelos Promotores de Justiça - aliás,
quando falamos Ministério Público, muitas pessoas não sabem que
são Promotores de Justiça - e pela Lei de Improbidade Administrativa.

Milhares e milhares de processos amontoam-se nos fóruns de todo
o Brasil, nos tribunais regionais e no STF, porque os membros do
nosso Ministério Público não entendem o que é muito claro. Não é
uma decisão de agora, essas são as mais recentes, as mais
importantes. O Tribunal de Justiça, o STJ, o STF decidiram “n” vezes,
“n” vezes, que não se aplica a Lei de Improbidade Administrativa a
agentes públicos. Todos que lêem a lei, os professores das
universidades de direito do nosso país sabem que é essa a verdade.
No entanto, o Ministério Público, com os seus Promotores de Justiça,
cisma de acionar agentes públicos pela Lei de Improbidade
Administrativa.
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Louvamos a posição assumida pelo Presidente desta Casa, que
endossou o trabalho dos Deputados no ano passado. Claro. O
Ministério Público é sacrossanto. Há lá uma Adin, a aplicação da lei
que votamos foi suspensa, mas paulatinamente o Procurador-Chefe
tem adotado algumas das sugestões colocadas no projeto de lei que
aprovamos aqui. Esta talvez seja a mais séria das decisões que o
Ministério Público de Minas poderia tomar como exemplo para todo o
Brasil: determinar que os Promotores não possam mais acionar
nenhum Vereador, nenhum Prefeito, nenhum Deputado, nenhum
agente público pela Lei de Improbidade Administrativa. Por que, Sr.
Presidente? Porque quem é advogado, quem estuda a lei, quem é
Juiz sabe muito bem que é impróprio. Ao agente público cabe o crime
de responsabilidade. Esse é o processo que deverá ser movido, e não
essa figura esdrúxula aplicada ao agente público. A funcionário
público, sim, a ele cabe a ação de improbidade administrativa, ou seja,
ao funcionário, ao servidor efetivo, e não ao agente público.

Então, Sr. Presidente, essa decisão me traz enorme felicidade, pois
mostra, em nível nacional, o que defendi aqui no ano passado, o que
todos nós defendemos e derrubamos no veto do Governador com 60
votos, uma lei. O sentimento desta Casa é de que é preciso honrar o
Ministério Público, dar a ele a dignidade de que precisa, fazer com
que ele não cometa mais esse erro primário. É um erro primário, que
os nossos Promotores cismam em continuar cometendo na ânsia
“holofotária”, na determinação de buscar um destaque e uma luz
intensa sobre a nobreza de uma profissão que todos respeitamos e
defendemos. Precisamos de um Ministério Público forte, corajoso,
destemido, mas não como Jesse James, acima da lei, não um xerife
do Velho Oeste, que pode matar quem quiser. Queremos um
Ministério Público que se paute pela busca do espírito da lei, não que
use a letra da lei para satisfazer anseios pessoais de destaque.
Preocupo-me com isso; e muito.

Um outro dia estive em uma formatura de jovens Delegados de
Polícia. O Governador estava sentado lá em cima, na frente, eu atrás
com Arlindo Porto, Sargento Rodrigues.

Fiquei imaginando: será que esses 500 formandos, sendo 200
Delegados, atuarão com aquela gana “holofotária” dos jovens
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Promotores de Justiça? Se for assim, estaremos fritos. Fiquei
preocupado. Quis, até na semana seguinte daquela solenidade
maravilhosa, discursar aqui advertindo os jovens Delegados, todos
muito novos, para não se deixarem inebriar pela beleza do cargo, pela
importância de ser autoridade.

Sr. Presidente, preocupo-me com isso porque, na verdade, o Brasil
está vivendo um momento muito importante e difícil. Peço até a
extensão do meu tempo para que possa falar da importância de esse
momento ser divulgado e avaliado.

Veja, Sr. Presidente, o próprio Ministro Guido Mantega reconhece
que os Estados Unidos estão vivendo um momento como o do craque
da Bolsa de Nova Iorque. E nós, no Brasil, estamos imaginando que a
crise americana não vá nos afetar. Vai sim, ela nos afetará, e estamos
desprevenidos.

Lembro-me do seminário realizado por esta Casa, em fevereiro do
ano passado, o qual tratou do empobrecimento do homem do campo,
com a grita dos produtores rurais. E eu falava, neste microfone, deste
lado - por isso vim para cá, para lembrar-me daquele momento -, que
estava na hora de o Brasil procurar guardar suas reservas como uma
cesta de moedas, ou mudar sua opção do dólar e buscar o euro.

Há um ano e dois meses, eu dizia isso. Em dezembro do ano
passado, o próprio Allan Greenspan, Presidente do Federal Reserve -
nós o chamamos de Fed e aqui, no Brasil, isso é nome feio, mas não
cheira nem fede -, o Banco Central deles, já falava claramente que a
crise americana é maior do que imaginam. O risco é maior para dois
países: Brasil e China. E estamos despreocupados. A crise não
afetará o Brasil, que não terá “apagão” elétrico, portuário, rodoviário
nem aéreo. O Brasil não terá problema com a crise americana;
estamos tranqüilos, somos uma ilha.

O Allan Greenspan reconhece claramente, no seu livro que saiu
agora, com mais de 800 páginas, que os Estados Unidos já estavam
quebrados há mais de 10 anos. E quem o salvou foi o crescimento da
China. Esta salvou os Estados Unidos da América. Então o Brasil tem
uma outra função agora: tentar crescer mais depressa para salvar os
americanos. Somos colônia deles, vivemos a vida inteira dependendo
deles.
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Quando toco nesses assuntos, muitos pensam que sou doido, pois
começo falando de Promotor de Justiça, falo do ICMS, depois toco na
crise internacional. Gostaria que tivéssemos espaço para todos os
temas, mas, como não há, tento aproveitar o tempo para fazer
algumas advertências e mostrar que, nesta Casa, temos de nos
preocupar com alguns assuntos.

Estive ontem num interessante bairro de Belo Horizonte, logo atrás
da Fundação Dom Cabral, um bairro bonito e organizado. Pensei: será
que algum Prefeito de Belo Horizonte terá a idéia de transformar cada
bairro numa cidade. O pessoal estava sentado na calçada, quase
sendo atropelado pelos carros, e havia uma confusão na avenida de
penetração do bairro. Em Belo Horizonte, está faltando praça, jardim,
espaço de convivência e humanidade. Fez-se isso em Belo
Horizonte?

São assuntos variados, Sr. Presidente, mas trata-se de uma
preocupação de uma pessoa que trabalha, que milita na política há
muito tempo, cujas observações naturalmente podem não ter nenhum
valor.

Vou terminar dando um recado: não pensem que morri, não pensem
que estou inelegível, não sou candidato, não quero ser candidato, mas
não tenho culpa no cartório. Tenho em mãos e vou mandar publicar e
distribuir a decisão do STF, que mostra, de forma clara, que todos os
processos movidos contra mim são impróprios, indevidos e
desnecessários. Não devo nada a ninguém. Minha honra está acima
de tudo. 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 extraordinária de
amanhã, dia 19, às 9 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.754/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a entidade TJ - Criança
Abriga, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007 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 1.754/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a entidade TJ - Criança Abriga, 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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 36, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública, e, no art. 37 e seu parágrafo
único, que, à exceção dos profissionais técnicos e de apoio, os
demais cargos não serão remunerados nem receberão vantagens de
qualquer espécie.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.754/2007.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.009/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores
do Bairro Residencial Gramado - Ambareg -, com sede no Município
de Patos de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/2/2008 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 2.009/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Residencial
Gramado, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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;
e no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá 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 2.009/2008.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely
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Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.060/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Trabalhadores Rurais de Orizânia - Atro -, com sede no Município de
Orizânia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2008 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 2.060/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Trabalhadores Rurais de Orizânia.
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. 26 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas; e o art. 30 preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade afim, com sede no Município, com personalidade jurídica.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.060/2008.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.063/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Social Esporte Clube,
com sede no Município de Mário Campos.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/2/2008 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 2.063/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Social Esporte Clube, com sede no Município de Mário
Campos.

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 § 1º do art. 66,
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá
em favor de entidade assistencial e filantrópica; e, no art. 76, que os
cargos eletivos e funções de direção não poderão ser remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.063/2008.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

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

2.066/2008
Comissão de Constituição e Justiça



899

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio
Comunitário do Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira, com sede no
Município de Santo Antônio do Monte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/2/2008 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 2.066/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional
Flávio de Oliveira, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores, bem como as
dos associados, serão inteiramente gratuitas; e o art. 31 preceitua
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.066/2008.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

2.069/2008
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Regional Escola
Família Agrícola Paulo Freire - Arefap -, com sede no Município de
Acaiaca.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/2/2008 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 2.069/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Regional Escola Família Agrícola Paulo Freire,
com sede no Município de Acaiaca.

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 art. 34, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio social reverterá em benefício de
associação congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 35, que as
atividades dos membros do Conselho Gestor, bem como as dos
sócios e doadores, serão inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.069/2008.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

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

2.099/2008
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Apoio
Social e Cultural Renascer - AASCR -, com sede no Município de
Contagem.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 3/3/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.099/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Apoio Social e Cultural Renascer, com sede no
Município de Contagem.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento 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 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. 29 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal;
e o art. 57 que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, localizada no
Município de Contagem, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.099/2008.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

2.102/2008
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Renascer do
Bairro Buganville II e Adjacências, com sede no Município de
Contagem.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/3/2008 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 2.102/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Renascer do Bairro Buganville II e Adjacências,
com sede no Município de Contagem.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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. 17, que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas, e, no art. 22, que, em caso de sua dissolução,
os bens remanescentes serão doados a uma entidade filantrópica.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.102/2008.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

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

2.105/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário
Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/3/2008 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 2.105/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, 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 determina, no parágrafo único do
art. 54, que os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão
remunerados; e, no art. 57, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será doado a entidades afins que não
tenham objetivo de lucro e estejam legalmente registradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.105/2008.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.376/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe
“restringe os limites de monóxido de carbono em estacionamentos
fechados e estabelece medições periódicas nos casos que especifica
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no Estado de Minas Gerais”.
Publicado no “Diário do Legislativo” no dia 13/7/2007, foi o projeto

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

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo fixa em 25 ppm (uma parte de gás para um

milhão de partes de ar) o limite de tolerância para o monóxido de
carbono nos estacionamentos fechados, onde trabalhadores cumprem
jornada mínima de 48 horas semanais.

Cabe destacar que a lei é a principal fonte do direito, ato de maior
realce na vida política e, sob o ponto de vista formal, ato jurídico
abstrato, geral, obrigatório e modificativo da ordem jurídica existente.
Dessa forma, não se mostra razoável a promulgação de uma lei que
trate de matéria de natureza técnica, mesmo porque a tecnologia está
em constante avanço, podendo, com o tempo, ocorrerem alterações
ou cair em desuso o padrão referencial previsto no projeto.
Relativamente a esse ponto, é fundamental lembrar que regras desse
teor são incompatíveis com o caráter perene das leis em sentido
formal.

Essas considerações refletem o princípio da razoabilidade, com
previsão expressa na Constituição do Estado, em seu art. 13. Tal
princípio deve balizar toda atuação estatal, tanto no plano legiferante,
como no jurisdicional e no administrativo.

Ademais, o Limite de Tolerância - LT, muitas vezes designado TLV,
“treshold limit values” - é um conceito fundamental para o direito do
trabalho, tendo-se procurado, por meio de estudos exaustivos,
estabelecer, para diversas substâncias, o limite compatível de
salubridade do ambiente onde labora o trabalhador.

Com efeito, o Ministério do Trabalho expediu a Norma
Regulamentadora nº 15, a qual definiu o Limite de Tolerância como a
concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a
natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à
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saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. Com relação ao
monóxido de carbono, fixou-se, no Anexo 11 da citada norma, o limite
de tolerância de 39 ppm.

Como se vê, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores já se
encontram resguardados por normas e medidas do Ministério do
Trabalho, não havendo possibilidade jurídica de implementação da
medida em questão, a qual acarreta obrigações para os
empregadores e interfere nos vínculos empregatícios, o que fere o
disposto no art. 22, I, da Carta Magna, o qual confere à União a
competência privativa para legislar sobre temas de direito do trabalho.

Desse modo, fica clara a inadequação da lei para instituir a medida
pretendida pelo projeto bem como a sua inconstitucionalidade formal,
tendo em vista a usurpação de competência privativa da União.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.376/2007.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.041/2008

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 Bias
Fortes 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 proposta. Agora, vem a este
órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.041/2008 tem como finalidade autorizar a

transferência ao Município de Bias Fortes de terreno com 2.000m²,
situado na Rua Celso Sul Ferreira, antiga Rua Projeta A, Centro,
nesse Município.
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Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição
determina que o imóvel será destinado ao funcionamento de escola
municipal, em consonância com o interesse daquela comunidade.
Ainda para proteger o interesse da coletividade, o art. 2º prevê a sua
reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos,
contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado
com a finalidade estabelecida.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é
exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação
dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário e não implica repercussão na lei
orçamentária.

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

2.041/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Lafayette de

Andrada - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.042/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.042/2008
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Entre-Rios de Minas 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.042/2008 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Entre-Rios de Minas o imóvel
constituído de terreno com área de 5.480,30m², a ser desmembrado
de área de 10.000m², situada no lugar denominado Crasto, naquele
Município, adquirido pelo Estado por doação de particular em 1948.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, a área a
ser doada destina-se à instalação e funcionamento de uma escola
municipal, para atender à demanda escolar da comunidade. Também
para satisfazer o interesse coletivo, o art. 2º determina o retorno do
imóvel ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de cinco anos,
contado da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição em tela é exigida
pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
em especial pelo § 2º de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com autorização por meio de lei
específica.

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.

Por fim, esclarecemos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como finalidade identificar a
parte do imóvel a ser doada conforme determina a técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.042/2008 no 1° turno, na forma do Substitutivo nº  1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Costa - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.043/2008
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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 Varjão
de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto a repercussão financeira que poderá
originar, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,
“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.043/2008 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Varjão de Minas um imóvel com área de 10.000,00m², situado no
lugar denominado Fazenda Andrade, Distrito de São Domingos, nesse
Município. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado,
em 1948, por doação de particulares.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o
imóvel destina-se à instalação de sede social de associação
comunitária, que integra os moradores locais e representa seus
interesses, atendendo assim ao interesse público, que deve revestir a
transação em tela. Além disso, a proposição prevê, no art. 2º, a
reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado
com a finalidade prevista.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
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não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.043/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Lafayette de

Andrada - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.044/2008

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
Machado 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 proposta. 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 2.044/2008 de autorizar a transferência ao

Município de Machado de um imóvel com área de 10.000m², situado
no lugar denominado Caiana, naquele Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem estadual, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado à construção de creche e de um posto de
saúde, o que vai ao encontro do anseio da coletividade 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.

Observe-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
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ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.044/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.050/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pedralva 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 2.050/2008 de autorizar a transferência ao

Município de Pedralva de imóvel com área de 575m², situado na Rua
Dr. Jorge Bacha, nesse Município.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, tal
imóvel destina-se à implantação do Programa de Saúde da Família,
satisfazendo assim o interesse público, que deve revestir a transação
em tela.

Além disso, a proposição prevê, no art. 2º, a reversão do bem ao
patrimônio do Estado no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, se não for utilizado com a finalidade
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prevista.
Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem

público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

De resto, cumpre esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por fim a correção de dado
cadastral do imóvel e aprimoramento do texto do projeto.

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

2.050/2008 no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 973/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, dos Deputados Fábio Avelar e Adalclever
Lopes, “institui diretrizes para a medição individualizada do consumo
de água nas edificações prediais verticais ou condominiais,
residenciais, comerciais e de uso misto”.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, desta
Comissão.

Cabe-nos agora deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do
art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
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Fundamentação
A proposta em análise disciplina a medição individualizada do

consumo de água nos prédios e condomínios do Estado. Segundo os
termos do projeto, a instalação de hidrômetros individuais nessas
edificações passará a ser facultativa, podendo ser requerida pelo
síndico ou responsável pelo prédio, após as devidas adaptações das
instalações hidráulicas.

Trata-se de antiga reivindicação dos consumidores mineiros, que se
vêem injustiçados quando do rateio, com os demais condôminos, da
conta relativa ao consumo de água, uma vez que atualmente a
medição efetiva-se de forma global, por meio de um único hidrômetro.

A matéria foi suficientemente avaliada nas comissões a que foi
distribuída e resguarda os interesses dos consumidores, que passarão
a pagar, efetivamente, pelo consumo de água consumido, o que
poderá redundar em economia desse bem indispensável à vida
humana.

Deve ser ressaltada, também, a consonância da medida proposta
com o princípio da transparência e o da proteção dos interesses
econômicos do consumidor, previstos na Lei Federal nº 8.078, de
11/9/90.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 973/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Walter Tosta.

PROJETO DE LEI Nº 973/2007
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a instalação de medição individualizada do consumo
de água nas edificações prediais verticais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O prestador do serviço público de abastecimento de água

fará a medição individualizada do consumo nas edificações prediais
verticais residenciais, comerciais ou de uso misto, mediante
requerimento do síndico ou responsável, observado o disposto nesta
lei.

Art. 2º - A adaptação das instalações para a medição individualizada
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será de responsabilidade do requerente e obedecerá aos padrões e
critérios técnicos definidos pelo prestador do serviço.

Art. 3º - A instalação de hidrômetros individuais não dispensa a
medição do consumo global, para apuração do consumo da área
comum da edificação predial.

Parágrafo único - Considera-se consumo da área comum a
diferença entre o consumo global de água aferido por hidrômetro
instalado no ramal de entrada da edificação e a soma do consumo das
unidades autônomas, para o mesmo período.

Art. 4º - O hidrômetro individual será instalado em local de fácil
acesso para leitura, manutenção e conservação.

Art. 5º - A manutenção e a conservação das instalações para a
medição individualizada são de responsabilidade do requerente,
competindo ao prestador do serviço a manutenção e a conservação
dos hidrômetros, bem como os procedimentos de leitura e cobrança
pelos serviços prestados.

Art. 6º - Fica garantido o livre acesso do prestador do serviço aos
hidrômetros para a realização dos procedimentos comerciais e
operacionais.

Art. 7º - As edificações prediais construídas a partir da data da
publicação desta lei poderão prever, na planta hidráulica, a instalação
de hidrômetro para a aferição do consumo global de água e de um
hidrômetro por unidade autônoma, para aferição do consumo
individual, de acordo com as disposições desta lei.

Art. 8º - O prestador do serviço público de abastecimento de água
promoverá as adequações necessárias em seu regulamento de
serviço no prazo de cento e oitenta dias contados da data da
publicação desta lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.690/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de
Caldas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
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apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e agora retorna
a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno,
conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno. Em obediência ao estatuído no § 1º do referido art.
189, apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.690/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem

como finalidade conferir autorização legislativa para que o Poder
Executivo possa doar ao Município de Poços de Caldas um imóvel
constituído pela área de 24.321m², situado naquele Município, para o
funcionamento do Centro Regional de Abastecimento de Poços de
Caldas - Ceasa.

Ademais, o art. 2º da proposição prevê o seu retorno ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, for desvirtuada a finalidade prevista.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado, no
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria 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

1.690/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa

- Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.690/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas

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

Poços de Caldas o imóvel com área de 24.321m² (vinte e quatro mil
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trezentos e vinte e um metros quadrados), situado nesse Município e
registrado sob o nº 20.621, do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Poços de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao funcionamento do Centro Regional de Abastecimento de Poços
de Caldas - Ceasa.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, for desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo
único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.881/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.881/2007, de autoria da Deput ada Maria Lúcia
Mendonça, que declara de utilidade pública o Cruzeiro Esporte Clube -
Sereno, com sede em Sereno, Distrito do Município de Cataguases,
foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.881/2007
Declara de utilidade pública o Cruzeiro Esporte Clube, com sede no

Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cru zeiro Esporte

Clube, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a
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"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Unimontes pela classificação obtida, no

âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior -
Sinaes -, do MEC, como a melhor universidade pública estadual do
País (Requerimento nº 1.856/2008, da Deputada Ana Maria Resende);

de aplauso à Fundação Mariana Resende Costa - Fumarc - pelo
transcurso de seu 30º aniversário de fundação (Requerimento nº
1.873/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Milton Reis pelo lançamento do livro "A
Trajetória do Poder - de Cesário Alvim a Aécio Neves" (Requerimento
nº 1.882/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os Srs. Fernando Botelho, Desembargador
da 8ª Câmara Cível do TJMG, e André Leite Praça, Juiz Titular da 6ª
Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Capital, por terem
sido nomeados para integrar o Comitê Gestor Nacional do Sistema
Conselho Nacional de Justiça (Requerimento nº 1.900/2008, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Cel. PM Rúbio Paulino Coelho por sua
posse como Presidente do Tribunal de Justiça Militar para o biênio
2008-2009 (Requerimento nº 1.902/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Alvimar de Ávila, Desembargador do
TJMG, pelo recebimento da Medalha do Instituto dos Advogados de
Minas Gerais (Requerimento nº 1.910/2008, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia,
Vice-Governador do Estado, pelo recebimento da Medalha do Instituto
dos Advogados de Minas Gerais (Requerimento nº 1.911/2008, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. José Silvério Perdigão de Oliveira,
Promotor de Justiça, pelo recebimento da Medalha do Instituto dos
Advogados de Minas Gerais (Requerimento nº 1.912/2008, do
Deputado Jayro Lessa);

de aplauso a Neoma Mendes de Assis por haver conquistado uma
das três vagas e a bolsa da Escola Latino-Americana de Medicina,
para estudar medicina em Havana (Requerimento nº 1.913/2008, da
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Deputada Maria Lúcia Mendonça);
de aplauso a William Bruno Pereira por haver conquistado uma das

três vagas e a bolsa da Escola Latino-Americana de Medicina, para
estudar medicina em Havana (Requerimento nº 1.914/2008, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso a Luiza Helena Batista por haver conquistado uma das
três vagas e a bolsa da Escola Latino-Americana de Medicina, para
estudar medicina em Havana (Requerimento nº 1.915/2008, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso à  Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
Cetec - pelo transcurso do 36º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 1.933/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Ricardo Lara Campos, Presidente da
Associação Comercial do Barro Preto, pela posse da nova diretoria da
instituição (Requerimento nº 2.054/2008, da Comissão de Turismo);

manifestação de apoio ao Sr. Aguinaldo Diniz Filho, Presidente da
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, em razão de
ato, no Congresso Nacional, em protesto contra a concorrência
desleal pela importação de produtos originários de países asiáticos
(Requerimento nº 2.055/2008, da Comissão de Turismo);

manifestação de apoio ao Parlamento da República de Kosova pela
independência desse país (Requerimento nº 2.057/2008, da Comissão
de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 178 e 179/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.177 e 2.178/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.179
a 2.190/2008 - Requerimentos nºs 2.085 a 2.092/2008 -
Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e outros e Almir
Paraca - Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura,
de Transporte, de Administração Pública, de Saúde e de Segurança
Pública e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Agostinho Patrús
Filho - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Deiró Marra, da
Deputada Elisa Costa e dos Deputados Jayro Lessa, André Quintão e
Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento - Discussão e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 1.604, 1.632 e 1.817/2007; aprovação - Requerimento da
Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso do Deputado André
Quintão - Requerimento do Deputado Ademir Lucas; deferimento;
discurso do Deputado Irani Barbosa; questão de ordem; leitura de
trechos da Mensagem nº 152/2008; discurso do Deputado Irani
Barbosa - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento;
discurso do Deputado Getúlio Neiva - Questão de ordem -
Encerramento.

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

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
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Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira
- Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - 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)

Ata
- O Deputado André Quintão, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 178/2008*
Belo Horizonte, 18 de março de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa
egrégia assembléia projeto de lei que dispõe sobre a criação do
Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dá outras
providências.
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Como sabido, o Estado brasileiro caracteriza-se pela diversidade
étnica, cultural, social e econômica, em função do que, ao longo de
nossa História, registram-se violações aos direitos fundamentais do
cidadão. Nesse contexto, propõe-se agora a criação do Conselho
Estadual de Promoção da Igualdade Racial, para o implemento de
políticas públicas de combate à referida discriminação.

Como se verá, o Conselho a ser criado viabilizará a implantação de
políticas públicas objetivando a eliminação das desigualdades e
garantindo representatividade a minorias historicamente
discriminadas, representadas pelos movimentos negros e de outras
etnias.

Trata-se, portanto, de iniciativa do mais elevado alcance, para a qual
conto com a valiosa e prioritária atenção desse Legislativo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.177/2008
Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Promoção da

Igualdade Racial e dá outras providências.
CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS
Art. 1º - Fica criado o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade

Racial - CONEPIR, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo
e propositivo, integrante da estrutura orgânica básica da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, tendo por finalidade
propor políticas em âmbito estadual, que promovam a igualdade racial
dos segmentos étnicos minoritários do Estado de Minas Gerais, com
ênfase na população negra, indígena e cigana, e cujo objetivo é o
combate às discriminações raciais, de forma a reduzir as
desigualdades sociais, econômicas, financeiras, políticas e culturais,
ampliando o processo de participação social.

Art. 2º - Compete ao CONEPIR:
I - formular critérios e parâmetros para a implementação de políticas

que assegurem o acesso à saúde, educação, esporte, lazer,
profissionalização e assistência social aos negros e a outros
segmentos étnicos da população do Estado de Minas Gerais;

II - propor estratégias de avaliação, acompanhamento e fiscalização,
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bem como participar do processo deliberativo de diretrizes das
políticas de promoção da igualdade racial, fomentando a inclusão da
dimensão racial nas políticas públicas desenvolvidas em âmbito
estadual;

III - realizar estudos, debates e pesquisas sobre a realidade da
situação da população negra, indígena e cigana e de outros
segmentos étnicos da população de Minas Gerais;

IV - zelar pela diversidade cultural da população mineira,
especialmente pela preservação da memória e das tradições africanas
e afro-brasileiras, quilombolas, indígenas e ciganas, constitutivas da
formação histórica e social do povo mineiro;

V - acompanhar e propor medidas de proteção a direitos violados ou
ameaçados de violação por discriminação racial e demais formas de
intolerância;

VI - propor, em parceria com organismos governamentais e não
governamentais, nacionais e internacionais, a identificação de
sistemas de indicadores, no sentido de estabelecer metas e
procedimentos, com base nesses índices, para monitorar a aplicação
das atividades relacionadas com a promoção da igualdade racial no
Estado de Minas Gerais;

VII - definir suas próprias diretrizes e programas de ação, em
consonância com os objetivos governamentais pactuados nos
instrumentos de planejamento, a saber: Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI, Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG e Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, e

VIII - elaborar seu regimento interno e estatuto eleitoral e decidir
sobre as alterações propostas por seus membros.

Parágrafo único - É facultado ao CONEPIR propor a realização de
seminários ou encontros regionais sobre temas constitutivos de sua
agenda com organismos nacionais e internacionais públicos e
privados.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 3º - O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial,
com composição paritária entre o poder público e a sociedade civil, é
integrado por vinte membros e seus respectivos suplentes,
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designados pelo Governador, dentre os quais:
I - dez representantes dos seguintes órgãos governamentais:
a) Secretaria de Estado de Agricultura;
b) Secretaria de Estado de Cultura;
c) Secretaria de Estado de Defesa Social;
d) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana;
e) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
f) Secretaria de Estado de Educação;
g) Secretaria de Estado de Esporte e Juventude;
h) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
i) Secretaria de Estado de Saúde, e
j) Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER;
II - dez representantes de entidades da sociedade civil organizada,

com atuação estadual ou regional, a serem eleitos por processo
eleitoral regulamentado através de decreto.

§ 1º - As entidades a que se refere o inciso acima deverão ter
representação regional em pelo menos três Municípios e estar
constituídas há, pelo menos, dois anos.

§ 2º - Os mandatos dos representantes da sociedade civil pertencem
às entidades a que estejam vinculados, imputando-se-lhes a perda do
mandato no CONEPIR, no caso de seu desligamento das entidades.

§ 3º - O Ministério Público participará das reuniões do Conselho
como convidado, em caráter permanente, sem direito a voto.

§ 4º- As Secretarias de Estado sem representação no Conselho
Estadual da Promoção da Igualdade Racial poderão participar, como
convidadas, em reuniões que tratem de temas relacionados com sua
área de atuação.

§ 5º - Os conselheiros terão mandato de três anos, admitindo-se
uma única recondução.

§ 6º - O exercício da função de Conselheiro é considerado de
interesse público relevante e não será remunerado a qualquer título.

Art. 4º - A eleição da mesa diretora do Conselho Estadual da
Promoção da Igualdade Racial, composta pelo Presidente, Vice-
Presidente e Secretário Geral, será realizada entre seus membros,
para mandatos de duração de um ano, admitindo-se uma única
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recondução, observado o prazo limite do mandato de representação
no Conselho.

Parágrafo único - Os mandatos dos membros da diretoria serão
exercidos com alternância entre representantes da sociedade civil e
representantes governamentais, conforme dispuser o regimento
interno e respectivo estatuto eleitoral do CONEPIR.

Art. 5º - O regimento interno do CONEPIR, que disciplinará sua
organização, seu funcionamento e as competências do seu
Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral, será elaborado pelos
membros do Conselho no prazo de noventa dias contados da posse
da primeira diretoria.

Parágrafo único - A aprovação e eventuais alterações do regimento
interno do CONEPIR serão formalizadas por deliberação, na forma da
lei.

Art. 6º - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social prestará
ao Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial o
assessoramento e apoio técnico que se fizerem necessários.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 7º - Os Conselhos Municipais de Promoção da Igualdade Racial,
de comum acordo, poderão indicar 2 (dois) conselheiros municipais,
representantes da sociedade civil, para concorrer a uma vaga no
CONEPIR, nos termos do regulamento do processo eleitoral.

Art. 8º - A política de promoção da igualdade racial, a ser elaborada
pelo CONEPIR, em consonância com os programas do Governo do
Estado, será efetivada por meio de:

I - programas e serviços sociais básicos de educação, saúde,
esporte, cultura, lazer, capacitação profissional e outros que
assegurem a plena inserção socioeconômica dos cidadãos excluídos
por razões étnicas, com ênfase nas comunidades negra, indígena e
cigana;

II - programas de assistência social em caráter supletivo aos
previstos no inciso anterior, para aqueles que dele necessitarem;

III - programas de ações afirmativas.
Art. 9º - Fica revogado o Decreto nº 12.262, de 23 de julho de 1996,

que instituiu o Conselho Estadual de Participação e Integração da
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Comunidade Negra.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 179/2008*

Belo Horizonte, 18 de março de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa
egrégia Assembléia o apenso projeto de lei que diz de vincular a
arrecadação de receitas judiciárias ao Tribunal de Justiça.

A proposição se apresenta ao amparo da legislação pertinente e em
vigor, qual seja: Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação
Tributária do Estado; Lei nº 14.938, de 2003, que altera dispositivos
da Lei anterior; Lei nº 14.939, de 2003, que dispõe sobre custas; e Lei
nº 15.424, de 2004, que dispõe sobre emolumentos notarias e de
registro, e sobre a Taxa de Fiscalização Judiciária. A proposta é
também matéria de consenso entre este Executivo - através das
Secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão - a
Procuradoria-Geral de Justiça e o Tribunal de Justiça, o qual assumiu
a iniciativa por nós endossada. Nela não foram negligenciados
aspectos relevantes, tais como a participação do Ministério Público
nas receitas, a fiscalização da arrecadação a cargo da SEF e a
compensação, para fins orçamentários, dos recursos vinculados
diretamente ao Tribunal.

Trata-se, portanto, de matéria de inegável interesse público, para o
qual, estou certo, o Legislativo mineiro estará sensibilizado ao
reservar-lhe atenção e prioridade.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 2.178/2008
Dispõe sobre a arrecadação de receitas judiciárias e dá outras

providências.
Art. 1º - As custas judiciais instituídas pela Lei nº 14.939, de 29 de
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dezembro de 2003; a Taxa Judiciária instituída pela Lei nº 6.763, de
29 de dezembro de 1975, com as alterações introduzidas pela Lei nº
14.938, de 29 de dezembro de 2003; e a Taxa de Fiscalização
Judiciária instituída pela Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004,
ficam vinculadas ao orçamento anual do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais - TJMG, e serão por este arrecadadas através de Documento
de Arrecadação Estadual específico, instituído pela Secretaria de
Estado de Fazenda.

Art. 2º - O TJMG repassará mensalmente à Procuradoria-Geral de
Justiça cinqüenta por cento dos valores efetivamente arrecadados
com as custas judiciais e com a Taxa Judiciária referidas no art. 1º,
relativas aos feitos em que houver, por exigência legal, a atuação do
Ministério Público, excetuadas as verbas indenizatórias destinadas a
pagamento de peritos e oficiais de justiça, requeridos nos respectivos
processos judiciais.

Art. 3º - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda a fiscalização
da arrecadação das custas e taxas referidas no art. 1º.

Art. 4º - Esta lei será objeto de regulamentação, mediante decreto,
com prévia manifestação dos órgãos envolvidos.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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 2.179/2008
Altera a Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescentem-se os seguintes incisos III e IV e dê-se a
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seguinte redação ao parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.171, de 15
de janeiro de 2002.

“Art. 2º - (...)
III - os Municípios integrantes da Microrregião de Diamantina,

pertencente à Mesorregião Jequitinhonha;
IV - os Municípios integrantes da Microrregião de Conceição do

Mato Dentro, pertencentes à Mesorregião Central Mineira.
Parágrafo único - O disposto nos incisos I, II, III, IV e V será apurado

de acordo com o mapa elaborado pelo Instituto de Geociências
Aplicadas - IGA.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Gustavo Valadares
Justificação: A necessidade de conceder tratamento diferenciado às

áreas mais carentes do País e com dificuldades específicas
fundamentou a criação das Superintendências de Desenvolvimento ao
final da década de 50, como orientação básica da política de
desenvolvimento regional. Até hoje, os benefícios administrados pelas
Sudene e Sudan, transformadas posteriormente, por meio da Medida
Provisória nº 2.145, de 2/5/2001, nas Agências Adene e ADA e agora,
mais recentemente, retornando ao “status” de superintentência com a
aprovação pelo Congresso Nacional da recriação da Sudene e Sudan,
são de grande importância para os Municípios integrantes das suas
jurisdições e respondem por grande parte das oportunidades de
desenvolvimento ali geradas.

No  que diz  respeito à Agência para o Desenvolvimento do
Nordeste - Adene -, algumas considerações devem ser feitas. O
conceito de Nordeste possui duas dimensões, nem sempre
coincidentes. A primeira, a de Nordeste como macrorregião do IBGE,
que ganha definição como divisão administrativa para coleta e
consolidação de dados estatísticos. A segunda dimensão, a do
Nordeste como região para planejamento e de identidade
socioeconômica, definida como lugar de políticas públicas, sobretudo
as de combate às disparidades regionais e sociais.

A respeito da segunda dimensão, isto é, considerando-se o
Nordeste como espaço de políticas públicas, deve-se reportar ao
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Nordeste como região onde se concentra o fenômeno das secas e dos
seus efeitos sociais. Esse primeiro momento ganha uma estrutura de
ação administrativa com a criação da Inspetoria de Obras contra a
Seca - Iocs -, posteriormente transformada em Inspetoria Federal de
Obras contra as Secas - Ifocs -, e do atual Departamento Nacional de
Obras contra as Secas - DNOCS. Assim, com o intuito de definir uma
área de atuação para esse órgão, foi estabelecido um perímetro,
conhecido como Polígono das Secas. Aqui começa a nascer o
Nordeste tal qual o conhecemos hoje.

Um segundo marco foi a mudança do enfoque hídrico para o
enfoque econômico. Isso ocorreu quando foi criado o Banco do
Nordeste. A percepção da situação do Nordeste se transformou, agora
não mais restrita a seus aspectos climáticos e ecológicos, mas
ampliada para sua dimensão econômica: região subdesenvolvida com
deficiências econômicas estruturais.

Ao Banco do Nordeste foi dada a incumbência de iniciar uma
transformação dessa realidade; o instrumento seria o crédito
orientado, e a área de abrangência de sua ação, o Polígono das
Secas.

A abordagem se refina e ganha relevância com o problema das
disparidades regionais e sociais. O Nordeste é visto, então, como
região subdesenvolvida, na qual o governo central deve priorizar suas
ações, para amenizar e combater os desequilíbrios regionais,
sobretudo os sociais, pois ali se encontram os piores indicadores
socioeconômicos do País.

Nesse momento, começa a se consolidar o Nordeste como região
de planejamento. No entanto, ao definir sua área de atuação, a Adene
cria um conceito próprio de Nordeste, reafirmando a concepção de
uma região de planejamento: o Nordeste seria composto de nove
estados e mais a região Mineira do Polígono das Secas. Estavam
então, a partir daí, praticamente definidas as fronteiras do Nordeste
legal (legal para efeitos de políticas públicas). Assim, desta fronteira
legal, tem-se uma parcela do Estado de Minas Gerais que integra o
Nordeste (área da Adene). É a região mineira do Nordeste, a RMNe,
que se caracteriza pelos indicadores socioeconômicos muito
parecidos e por vezes bem piores que os encontrados nos outros
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Estados que compõem a Adene.
Em 2002 foi criado, pela Lei nº 14.171, de 15/1/2002, o Idene, em

substituição às antigas Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - Codevale - e Superintendência de Desenvolvimento
do Norte de Minas - Sudenor -, tendo como Municípios integrantes da
área de abrangência aqueles pertencentes às mesorregiões Norte de
Minas e Mucuri e os demais Municípios integrantes das Bacias
Hidrográficas dos Rios Jequitinhonha e São Mateus, além dos
Municípios da microrregião de Curvelo, pertencente a Mesorregião
Central Mineira. Esse novo organismo, por meio de sua lei de criação,
estendeu sua atuação a 22 comunidades que não eram abrangidas
pela Agência anterior.

Vale ressaltar que, desde sua posse, o Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Ministério da Integração,
pretendeu a recriação da Sudene, e com este intuito estudos foram
realizados tendo como base uma política de desenvolvimento para o
Nordeste. Proposta que trata do assunto tramita no Congresso
Nacional, foi aprovada pelo Senado da República e aguarda reanálise
da Câmara dos Deputados.

Sobre a importância da Sudene, que por anos ficou
descaracterizada dos princípios que nortearam sua criação, seu
idealizador, o economista e intelectual, Prof. Celso Furtado, disse o
seguinte em 2001: “A Sudene é uma grande conquista política do
Nordeste. Sua importância cresce em face dos problemas criados pela
globalização econômica que ameaça a soberania nacional”.

Sensível à esta situação de desigualdades, o Governador Aécio
Neves, por meio da Lei Delegada nº 61, de 29/1/2003, criou a
Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais,
vinculada diretamente ao Gabinete da Governadoria. Esse órgão tem
por objetivo a promoção e o desenvolvimento destas áreas de
exclusão, por meio de políticas públicas que incluem a parceria com
organismos federais como a Adene, mas não necessariamente
dependentes somente das ações destas organizações.

Há que ressaltar que o Governador do Estado já se manifestou
sobre a necessidade de ações legais e efetivas para diminuir as
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desigualdades regionais no Estado, por meio da promoção destas
regiões. Em 27/6/2001, quando o atual Governador assumiu
interinamente a Presidência da República, editou a Medida Provisória
nº 2.156, que tornou os Municípios pertencentes ao Vale do Mucuri
parte da área de abrangência da Adene.

Quando tomou a decisão para a criação da Secretaria de Estado
Extraordinária, o Governador não beneficiou somente os Municípios
pertencentes à área mineira da Adene, mas ampliou a abrangência da
Secretaria Extraordinária para todo o Norte de Minas, os Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e parte do Rio Doce. De qualquer maneira, há
que falar que a inclusão de novos Municípios na jurisdição das
Superintendências, hoje Agências, obedece a um conjunto de critérios
referidos, basicamente, à necessidade de manter no âmbito de toda a
jurisdição uma homogeneidade de características e de carências,
responsáveis pela manutenção de uma identidade regional, com base
na qual se organizam as iniciativas oficiais necessárias para
superação daquelas dificuldades. Foi seguindo esses fundamentos
que o Congresso Nacional decretou e o Presidente da República
sancionou, em 1998, a Lei nº 9.690, incluindo na área de jurisdição da
Adene Municípios mineiros integrantes do Vale do Jequitinhonha e
Municípios do Norte do Espírito Santo. São áreas cuja situação de
pobreza e características climáticas as tornam uma real extensão da
região nordestina, em estreita coerência, portanto, com os
fundamentos e objetivos daquela Agência de Desenvolvimento.

Nesse contexto, causou espécie a não-inclusão dos Municípios
mineiros que compõem as Microrregiões de Conceição do mato
Dentro, Diamantina, Guanhães e e Peçanha na área de abrangência
da nova Secretaria, em tudo semelhantes àqueles pertencentes e,
ainda mais, geograficamente integrantes do mesmo conjunto.

Fácil é detectar a precária condição de vida da população nos
Municípios atendidos por essas duas associações microrregionais. No
que concerne à avaliação de alguns índices como o de
Desenvolvimento Humano - IDH -, verificamos índices bem próximos
aos encontrados nos Municípios atendidos pela Secretaria
Extraordinária, por vezes piores. Da análise dos dados de
Desenvolvimento Humano de 2000, tem-se que o IDH no País foi de
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0,757 naquele ano (quanto mais próximo de um, maior o grau de
desenvolvimento). Nesta mesma série, Minas Gerais encontrava-se
acima da média nacional, com IDH de 0,766. Mas, da análise dos
dados mineiros, se encontrarão grandes disparidades regionais, como
ocorre na região em estudo, onde os índices do IDH giram em torno
de 0,500, bem abaixo da média do Estado e ainda longe da nacional.

Quando se analisam outros índices pelo mesmo prisma, chega-se
às mesmas conclusões. A região de interesse se aproxima mais
daquela definida como de abrangência da Secretaria Extraordinária.
Mas, apesar das diversidades encontradas e da situação adversa de
hoje, há que falar das potencialidades existentes na região, o que a
torna extremamente viável à implementação de políticas públicas de
desenvolvimento regional, que, por meio de medidas de planejamento
e gestão competente dos recursos naturais e humanos, irão com
certeza mudar a realidade atual, transformando sensivelmente os
índices socioeconômicos atuais.

Os baixos índices socioeconômicos verificados na região não se
refletem no potencial de desenvolvimento. Esta realidade poderá
mudar sensivelmente a partir da implementação de políticas públicas
adequadas de planejamento, tendo como premissa básica o
desenvolvimento regional, não mais priorizando somente ações
pontuais, como ocorre há anos.

São 45 os Municípios integrantes das Microrregiões de Conceição
do Mato Dentro, Diamantina, Guanhães e Peçanha, cuja população
total se encontra na casa dos 390.000 habitantes (IBGE 2002).

Microrregião de Conceição do Mato Dentro: Alvorada de Minas,
Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Dom Joaquim,
Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar, Passabem, Rio Vermelho,
Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Sebastião
do Rio Preto, Serra Azul de Minas, Serro.

Microrregião de Diamantina: Couto de Magalhães de Minas, Datas,
Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, Presidente Kubitschek, São
Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves.

Microrregião de Guanhães: Braúnas, Carmésia, Coluna,
Divinolândia de Minas, Dores de Guanhães, Gonzaga, Guanhães,
Materlândia, Paulistas, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas, São
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João Evangelista, Sardoá, Senhora do Porto, Virginópolis.
Microrregião de Peçanha: Água Boa, Cantagalo, Frei Lagonegro,

José Raydan, Peçanha, Santa Maria do Suaçuí, São José do Jacuri,
São Pedro do Sauçuí, São Sebastião do Maranhão.

Da análise dos dados da recente publicação “Atlas da Exclusão
Social no Brasil”, pode se verificar a presença de boa parte dos
Municípios citados entre aqueles de pior índice de exclusão social e
desigualdades, o que pode ser verificado com clareza no Mapa da
Exclusão Social para Minas Gerais, parte desse estudo na qual as
manchas vermelhas apresentam as regiões de pior índice, o que
ocorre tanto na região em estudo quanto na área abrangida pela
Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.

O evidente mérito da proposição, conforme demonstrado, será, com
certeza, percebido pelos ilustres colegas Deputados da Assembléia
Mineira, que se juntarão na intenção de conceder ao grupo de
Municípios especificado melhores condições de alcançar o seu
desenvolvimento, por meio da aprovação deste projeto de lei.

- 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 2.180/2008
Declara de utilidade pública a Agência de Cooperação Intermunicipal

em Saúde Pé da Serra - Acispes -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

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

Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - Acispes -, com
sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Agência de Cooperação Intermunicipal - Acispes é

uma entidade sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de
Juiz de Fora. Tem a finalidade primordial de assegurar condições
favoráveis para que os Municípios associados executem, com
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eficiência, os programas e as metas do SUS - Sistema Único de
Saúde. A Acispes está em pleno funcionamento desde 2005; seu
estatuto está devidamente registrado no Cartório de Títulos e
Documentos. A entidade está, assim, apta a ser reconhecida de
utilidade pública estadual.

Solicito, portanto, dos nobres pares, a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.181/2008
Dá a denominação de Rodovia Prefeito Ely Pereira ao trecho da

Rodovia MG-132 que liga os Municípios de Alto Rio Doce e
Cipotânea.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Prefeito Ely Pereira o trecho da

Rodovia MG- 132 que liga os Municípios de Alto Rio Doce e
Cipotânea.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Braúlio Braz
Justificação: Nascido no Município de Cipotânea, em 17/10/50, Ely

Pereira ali viveu até terminar o ensino fundamental. Fez o 2º grau em
Barbacena, na Escola Agrícola, e continuou seus estudos em Brasília
(DF), buscando uma vida melhor. Caracterizava-se pela personalidade
forte e carismática, porém humilde.

Durante 20 anos, foi empresário no ramo de segurança privada.
Pertencia a uma família de tradição política que viveu e lutou por
Cipotânea. Descendia de homens de expressiva significação nos
meios político e religioso. De sua família saíram Prefeitos que
transformaram essa cidade, desde a emancipação do Município até os
dias de hoje.

Portanto, Ely seguiu o exemplo de sua família, o de amar e trabalhar
por sua terra natal. No dia 24/6/2007, deixou este mundo. Cipotânea
perdia a alma que encantou a todos.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que se lhe
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pretende prestar é oportuna e meritória.
- 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 2.182/2008
Dá a denominação de Rodovia Walter Luiz da Silva ao trecho da

Rodovia MG-265, que liga o Município de Divino à BR-116.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Walter Luiz da Silva o trecho da

Rodovia MG- 265, que liga o Município de Divino à BR-116.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: Walter Luiz da Silva nasceu no dia 25/8/24, na cidade

de Luizburgo. Teve uma infância marcada pelo trabalho árduo na
lavoura, pois, aos 11 anos de idade ficou órfão de pai e auxiliava a
mãe no sustento do lar.

Foi casado com Anair Fernandes Belan, com quem teve três filhos:
Maria de Lourdes da Silva Schayder, Newton Luiz Fernandes e Marina
Célia da Silva Pessoa. No ano de 1958, ficou viúvo, casando-se pela
segunda vez no ano de 1964, com Maria de Lourdes Siqueira da
Silva, com quem teve cinco filhos.

Agropecuarista e comerciante, chegou a ser um dos grandes
produtores de café da cidade de Divino e região.

Amigo de todos, homem simples, sempre teve sua casa cheia de
pessoas em busca de ajuda, recebendo a todos com muito carinho.
Era, sobretudo, de personalidade marcante, dotado de um espírito
comunitário e público, fatos estes que o levaram a ingressar na vida
política.

Sua dedicação e dinamismo fizeram dele figura de destaque na
região.

No período de 1977 a 1979, ocupou a Presidência da Escola da
Comunidade, hoje Escola Estadual Melo Viana.

No ano de 1978 foi eleito Vereador com 576 votos pela Aliança
Renovadora Nacional - Arena. Em seu mandato registrou-se seu
empenho pela construção de pontes, pavimentação de estradas,
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construção de escolas rurais, expansão da rede de esgoto. Lutou pela
melhoria do atendimento médico e dentário e ainda pela volta da
Comarca.

Em 1980, foi Presidente da Câmara, e, posteriormente, Vice-
Presidente.

Foi participante da vida comunitária em todos os níveis: Presidente
do Rotary Club de Divino e um dos fundadores do Goitacases Esporte
Clube.

Com o apoio do governo estadual, conseguiu realizar diversas
melhorias no Município de Divino.

Pensando em realçar a necessidade de uma nova opção de lazer,
doou uma parte de sua fazenda para a construção de uma praça de
esportes, a qual se transformou, posteriormente, no Clube Social
Divinense, onde hoje funciona a Apae.

Implantou no ano de 1986, a Agência Regional do Ipsemg de Divino,
com o apoio do governo estadual.

Walter Luiz da Silva, cidadão prudente, habilidoso, inteligente, e,
sobretudo, desejoso de servir ampla e intensamente a todos, veio a
falecer no dia 1º/9/98.

Mesmo tendo nascido em outro Município, fez do Divino sua terra
natal. Viveu e trabalhou em prol do Município que tanto amou. A este
e à sua família dedicou plenamente sua vida e atenção.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que lhe está
sendo prestada é oportuna e meritória.

- 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 2.183/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e Educacional

João Wesley - ABEJW -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente e Educacional João Wesley - ABEJW -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
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Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação Beneficente e Educacional João Wesley,

entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade promover
assistência social, beneficência e educação aos segmentos mais
carentes do Município de Uberlândia. Com esse intuito, faz
intercâmbio com associações semelhantes, buscando troca de
experiências e apoio às atividades que realiza.

Por essas razões, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.184/2008
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Resgate

para Cristo, com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Terapêutica Resgate para Cristo, com sede no Município de Extrema.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Comunidade Terapêutica Resgate para Cristo, em

funcionamento desde o dia 30/1/2006, tem sede no Município de
Extrema e é uma entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos.

Seu objetivo é prestar serviços de assistência social a adolescentes,
adultos e idosos. Para tanto, organiza e administra comunidades
terapêuticas, centros de recuperação, abrigos ou outros institutos ou
departamentos. Pretende-se, com este projeto, assegurar-lhe
melhores condições para o desenvolvimento de suas atividades
assistenciais.

Tendo em vista que a entidade atende, ainda, aos requisitos da Lei
n° 12.972, de 27/7/98. Esperamos contar com o apoio  de nossos
nobres pares a esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.185/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
da Roseira - Ambro.

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

Moradores do Bairro da Roseira - Ambro -, com sede no Município de
Extrema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro da Roseira -

Ambro -, em funcionamento desde 26/9/2005, com sede no Município
de Extrema, é uma entidade de natureza civil, sem fins lucrativos, de
duração por prazo indeterminado.

A referida associação tem por finalidade verificar as reivindicações
populares, socioeconômicas e culturais em seu sentido amplo, por
meio de estudos e ações comunitárias visando à melhoria da
qualidade de vida, dos serviços de atendimento à infância, à
adolescência e à terceira idade, do saneamento básico, da saúde, da
educação, do transporte, da cultura, do lazer e das técnicas
alternativas.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que a mesma 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.186/2008
Declara de utilidade pública a Associação Monsenhor Lincoln

Ramos, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Monsenhor
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Lincoln Ramos, com sede no Município de Ubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Monsenhor Lincoln Ramos é uma

entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade prestar
assistência a pessoas carentes, moradores de rua, desempregados,
dependentes químicos, andarilhos e excluídos da sociedade.

Assim, desenvolve suas atividades em prol das pessoas em
situação de vulnerabilidade existentes no Município de Ubá, buscando
inseri-las no mercado de trabalho e no convívio social.

Pela importância social de suas atividades, esperamos a anuência
dos nobres Deputados a este projeto de lei, 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.187/2008
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Ensinamentos de

Jesus, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita

Ensinamentos de Jesus, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Deiró Marra
Justificação: O Centro Espírita Ensinamentos de Jesus é uma

associação de caráter religioso, sem fins lucrativos, beneficente e
filantrópica, com sede no Município de Patrocínio.

Objetivando divulgar e estudar a doutrina espírita com base nas
obras codificadas por Allan Kardec, praticar o Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo, a caridade cristã por meios e modos ao seu
alcance, fazer a assistência social, com visitas periódicas aos
enfermos, aos asilos, aos encarcerados, o Centro Espírita está em
funcionamento desde 15/11/31.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
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estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas a sua declaração
de utilidade pública. Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres
colegas 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 2.188/2008
Declara de utilidade pública a Fraternidade Feminina Clube das

Acácias “Luz e Humanidade”, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Feminina

Clube das Acácias “Luz e Humanidade”, com sede no Município de
Patrocínio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Deiró Marra
Justificação: A Fraternidade Feminina Clube das Acácias “Luz e

Humanidade”, com sede no Município de Patrocínio, é entidade civil,
sem fins lucrativos, de duração indeterminada.

A entidade tem como princípios gerais a defesa dos direitos
essenciais da família, a fidelidade de devotamento à Pátria, a
obediência à lei e a dedicação à comunidade.

Entre os objetivos básicos da Fraternidade estão o desenvolvimento
de atividades sociais, culturais, cívicas e filantrópicas tais como a
proteção da saúde, da família, da gestante, da criança e do idoso,
além do combate à fome, à desnutrição e à mortalidade infantil,
orientação às gestantes e sobre planejamento familiar, prevenção do
câncer e doenças cardíacas e orientação para a higiene bucal,
desenvolvendo, ainda, programas de atividades orientadas para
grupos de idosos.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas ao título
declaratório 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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.189/2008

Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres de Pedro
Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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

Mulheres de Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro
Leopoldo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Carlin Moura
Justificação: A Associação das Mulheres de Pedro Leopoldo, com

sede no Municípío de Pedro Leopoldo, fundada em 26/4/2003, é uma
entidade com personalidade jurídica de direito privado, filantrópica,
sem fins lucrativos e de duração indeterminada, e que está em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas finalidades
estatutárias e sociais, conforme documentação apresentada.

A Associação das Mulheres de Pedro Leopoldo, em parceria com as
moradoras, tem proporcionado melhoria na qualidade de vida
daqueles mais necessitados. Suas atividades estão direcionadas a
criar condições para realizações de encontros, seminários, palestras e
debates. Para tanto realiza cursos de formação profissional, oficinas
de arte, balé, tricô, entre outras atividades, identificando carências da
comunidade e trazendo-as para mais perto da associação, visando
disseminar a consciência de igualdade de direitos entre homens e
mulheres, e combater a violência contra a mulher.

A entidade desempenha ainda papel importante em outros setores
carentes do Município, como creches e asilos, além de buscar
tratamento psicológico para mulheres e crianças que sofreram alguma
forma de violência.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual
torna-se, portanto, essencial para a Associação das Mulheres de
Pedro Leopoldo, a fim de que possa celebrar convênios com órgãos
públicos estaduais, ampliando dessa forma esse relevante trabalho
pela sociedade.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.190/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Amigos e

Defensores dos Moradores do Bairro Ipê - ADMI -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Comunitária de Amigos e Defensores dos Moradores do Bairro Ipê -
ADMI -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Amigos e Defensores dos Moradores do
Bairro Ipê - ADMI -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Fundada em março de 2005, ela tem como finalidade principal
congregar os habitantes do Bairro Ipê em torno de seus objetivos
fundamentais, buscando soluções para seus problemas, promovendo
o desenvolvimento comunitário e proporcionando condições
adequadas de habitação, trabalho, recreação e desenvolvimento.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.085/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Cemig, pelo transcurso do 56º
aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.086/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo
Rogério dos Santos, Vereador à Câmara Municipal de Juiz de Fora. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.087/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas
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a que sejam criadas mais duas varas criminais na Comarca de Montes
Claros. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.088/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis que
menciona, da Divisão de Operações Especiais - Deoesp -, pelo
excelente trabalho desenvolvido na apuração do homicídio e da
tentativa de homicídio que vitimaram, respectivamente, Mauro Costa
Dias e Adriano Rodrigues Miranda, em 9/9/2007, na zona rural de
Tarumirim.

Nº 2.089/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis que
menciona, da Delegacia Especializada na Apuração de Furtos e
Roubos de Veículos, pela conclusão do Inquérito nº 099/2007,
destinado à investigação de práticas criminosas no Município de
Betim.

Nº 2.090/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Governador Aécio Neves correspondência do
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -
Sindpol -, na qual é relatada a usurpação de competências ou
atribuições da Polícia Civil por parte da Polícia Militar do Estado, e
sejam adotadas as devidas providências. (- Distribuídos à Comissão
de Segurança Pública.)

Nº 2.091/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleitea
sejam solicitadas ao Subsecretário de Administração Prisional da
Secretaria de Defesa Social cópias do processo administrativo que
ensejou a dispensa do Agente de Segurança Penitenciária Leonardo
Henrique Ferreira, da Penitenciária Nelson Hungria. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 2.092/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Juíza Ângela Maria Catão Alves, da 11ª Vara
da Seção Judiciária de Minas Gerais, do Tribunal Regional Federal,
com vistas a que solicite ao DNIT a apresentação, no Processo nº
2000.38.00.009112-8, de uma planta da intervenção na BR-040, nas
proximidades do Bairro Novo Boa Vista, Município de Contagem, do
cadastramento dos imóveis e das famílias diretamente atingidas por
tal intervenção, de um plano de remoção e reassentamento dessas
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famílias e de um posicionamento institucional sobre a possibilidade de
indenização dessas famílias, com as respectivas regras; e com vistas
a que suspenda os efeitos da liminar concedida no referido processo.

Do Deputado Carlos Pimenta e outros, em que solicita seja criada a
Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Têxtil e de Confecções do
Estado de Minas Gerais. (- À Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Almir
Paraca.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Transporte, de Administração Pública, de Saúde e de
Segurança Pública e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Agostinho
Patrús Filho.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Deiró Marra.

O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, o pronunciamento que faço desta tribuna nesta tarde
poderá ser dividido em duas etapas.

Na primeira fase, falarei de uma renovação, de uma melhoria
substancial do nosso trabalho em nossa região, especialmente em
Patrocínio. Quero publicamente agradecer ao Dr. Marcus Pestana,
Secretário de Saúde. Considerando-se o nosso empenho, foi-nos
propiciada a condição de instalarmos na Santa Casa de Misericórdia
de Patrocínio o complexo de hemodiálise, no qual serão investidos
mais de R$1.000.000,00. Na verdade, trata-se de um pleito antigo da
comunidade da nossa cidade, especialmente dos provedores que
passaram pela referida Santa Casa. Mas neste governo, do nosso
Governador Aécio Neves, pudemos atender a esse pleito da área de
saúde. Como médico, Dr. Rinaldo sabe da importância de uma
hemodiálise em uma região como o Alto Paranaíba, em que a
distância mais próxima é de 250km para um paciente que tem de
deslocar-se, dia sim, dia não, para esse tratamento. Patrocínio carecia
desse tratamento. A Santa Casa tinha necessidade desse
investimento. Em governos anteriores não tivemos essa felicidade que
tivemos, desde o ano passado, de apresentar novos projetos, que
foram aprovados pela Anvisa e que, agora, são coroados com esse
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investimento do Estado na Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio.
Faço questão de ressaltar a importância desse fato porque
apresentamos emenda, aliás, para a aquisição das máquinas da
hemodiálise. Patrocínio ganha com esse trabalho, assim como temos
também pleiteado que os investimentos sejam feitos na área de saúde
em outros hospitais. Eu diria para toda Minas que a área de saúde no
Estado tem recebido esses recursos, em especial a nossa região do
Alto Paranaíba. Temos na região do Triângulo Mineiro, que tem a
cidade de Uberlândia, sem dúvida nenhuma, um pólo, onde temos
hospitais-modelo e um aporte grande de recursos. Mas tínhamos a
deficiência no Alto Paranaíba. Patrocínio começa a polarizar
juntamente com a cidade de Patos de Minas as demandas da região.
Hoje temos condições de atender. Temos a satisfação de anunciar
esses investimentos junto com nossa emenda orçamentária para que
nossa cidade, através da Santa Casa, possa dar esse respaldo a mais
de 18 cidades que têm todos os seus pacientes sendo tratados em
Uberlândia e que, a partir de julho, passam a ser atendidos em
Patrocínio, com uma distância mínima de 40km a 50km entre uma
cidade e outra. Isso nos enche de orgulho porque mostra que o
governo tem tido a sensibilidade de ouvir os nossos pleitos e, acima
de tudo, nós, Deputados da Casa que não são médicos, empenhados
com os Deputados que são médicos - e aqui está o companheiro Hely
Tarqüínio, da cidade de Patos, e que sabe da importância que Patos
também representa na saúde da região. O Deputado Carlos Pimenta
sabe também da importância de um hospital com hemodiálise e mais
esse tratamento a ser oferecido aos pacientes. Nada disso teria sido
conseguido se não tivéssemos realmente o apoio do Governador,
através da Secretaria de Saúde, ou o interesse desde o nosso
primeiro dia de mandato. Fizemos mais de oito audiências com o
nosso Secretário de Saúde. Levamos a equipe da Secretaria de
Saúde até a Santa Casa para conhecer os pleitos. Somente depois
disso é que, após 10 anos, tivemos essa conscientização. E os
investimentos agora chegam a nossa Santa Casa. Ainda bem que os
investimentos não chegaram tarde. Demoraram, mas vieram em boa
hora. Temos lá uma demanda de mais de 100 pacientes de
hemodiálise que, a partir de julho ou agosto deste ano, poderão estar
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em sua própria residência, deslocando-se para uma santa casa para
fazer esse tratamento.

Sr. Presidente, a nossa atenção se desdobrou exatamente pelas
deficiências, acima de tudo, na área de saúde. Quero dizer aqui,
publicamente, que, apesar de todos os esforços contrários e da falta
de apoio da administração municipal nesses pleitos, fizemos a nossa
parte e trabalhamos com afinco, Sr. Presidente, para levar essa
condição àquela cidade. Sabemos que a administração municipal
enfrenta várias dificuldades hoje. Por que não falar dos empecilhos
que temos às vezes para levar benfeitorias às cidades onde
trabalhamos, quando os Srs. Prefeitos não compreendem o espírito
maior desta palavra que é “parlamento”, que é “política”? Na verdade,
em Patrocínio vemos essa total falta de coerência e apoio para ajudar
no seu crescimento e observamos tantas outras cidades em que os
administradores têm tido condição de fazer um trabalho ímpar,
permitindo o crescimento delas.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentar V.
Exa. pelo pronunciamento e testemunhar o trabalho importante e
incansável que vem fazendo em favor daquele Município e daquela
região. Nesse particular, V. Exa. esteve por diversas vezes na
Comissão de Saúde e desempenhou um papel bonito. Graças ao
prestígio e principalmente ao programa de governo, que conta com a
participação do Governador Aécio Neves e do Secretário Marcus
Pestana, estão sendo resolvidas questões importantíssimas e cruciais
como essa dos pacientes renais crônicos. Neste ano de 2008 o
governo deverá lançar um programa estruturador de urgência e
emergência fantástico. Durante audiência pública realizada hoje,
tivemos informações sobre esse programa. Para se ter idéia,
Deputado, somente no custeio de urgência e emergência, após sua
implantação, o governo investirá cerca de R$300.000.000,00. E será
um programa continuado, com investimentos anuais dessa ordem,
destinado a diversas regiões. Portanto, quero cumprimentá-lo
novamente por seu trabalho. V. Exa. não se atém apenas aos
trabalhos da comissão da qual é Presidente e sempre nos atende
muito bem, deslocando-se, aliás, a diversas regiões, principalmente
ao Norte de Minas. Se existe vitória neste momento na área da saúde,
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ela conta com a participação importante de V. Exa. Parabéns.
Continue dessa forma.

O Deputado Deiró Marra - Muito obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Sabemos da importância da saúde e verificamos isso
quando há reciprocidade nesse entendimento que tivemos aqui, ao
conseguir levar até a Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio toda a
equipe do nosso Secretário de Saúde. O mais importante é dizer que,
apesar de tudo isso, há uma resistência enorme por parte da
administração municipal. Temos dito de forma muito clara à população
que nosso objetivo maior é o povo de Patrocínio e o daquelas cidades
próximas, que se utilizam desse tratamento. Temos conseguido
superar essa situação porque temos certeza de que o povo daquela
região está do nosso lado, tendo em vista que demonstram isso.
Realizamos trabalhos constantes lá e somos recebidos de forma
gratificante.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, apesar de todas
as ingerências, temos a convicção de que estamos no caminho certo.
Às vezes ficamos assustados com o trabalho que é desenvolvido.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Quero dar o meu
testemunho do seu trabalho em prol de Patrocínio e região, de tudo
aquilo que é pertinente às necessidades e aos interesses do povo de
Patrocínio. V. Exa. tem sido um parlamentar denodado, procurando
ser mediador de todos os interesses da região.

Falando especificamente sobre a saúde, assunto que V. Exa. está
tratando, conhecemos mais de perto o seu trabalho junto às
instituições de saúde, principalmente a Santa Casa. Estamos juntos,
para que V. Exa. possa, cada dia mais, dar condições para que o povo
de Patrocínio receba uma saúde pública à altura das suas
necessidades.

No que tange à hemodiálise, existe hoje todo um planejamento
estadual dentro do programa estruturador, como disse o Deputado
Carlos Pimenta. Da mesma forma em relação à urgência e aos
traumas. Patrocínio faz parte da Macrorregião do Alto Paranaíba e do
Noroeste, estando também fortemente vinculada, por costume, a
Uberlândia e Uberaba. Patrocínio também merece ter os seus
serviços de média e alta complexidade, para atender a sua população
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e as cidades coirmãs.
Quero aqui homenageá-lo pelo trabalho tão dedicado ao povo de

Patrocínio e somar-me a V. Exa. nas suas reivindicações, na certeza
de que o Governador tem um olhar forte sobre toda aquela região,
principalmente sobre Patrocínio, em atendimento às suas aspirações
e atuação. Parabéns, Deputado.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Como membro da
Comissão de Saúde, não me poderia calar e deixar de lhe dar os
parabéns pelo seu empenho, desde o início deste mandato, em prol
da hemodiálise em Patrocínio. Somos testemunhas desse empenho e
dedicação, visto que, muitas vezes, não existem parcerias no
Município para se implantar a Santa Casa, um grande benefício não
só para a cidade de Patrocínio, mas também para as cidades vizinhas,
que terão diminuído o seu tempo de viagem para cuidar de um mal tão
grande como a insuficiência renal crônica.

Não poderia deixar de estar aqui para cumprimentá-lo e
cumprimentar a todos de Patrocínio por terem nesta Casa um grande
representante.

O Deputado Deiró Marra - Muito obrigado, Deputado Doutor Rinaldo.
Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de falar da importância desse

trabalho. Jamais ocupei esta tribuna para fazer menção alguma nem
acusação alguma contra a administração que lá está hoje, aliás com
processos terminados no STF. Sabemos a importância disso e temos
o sentimento de que a nossa receptividade tem partido do nosso povo.
É o nosso povo, da região do Alto Paranaíba, que tem dado respaldo
para que este parlamentar desenvolva o seu trabalho.

Sinto que ainda existam administradores, como é o caso daquele
que lá está, que ainda não têm a sabedoria para entender que as
necessidades do povo e o atendimento de que ele necessita têm de
vir primeiro e para abrir mão das vaidades pessoais e do próprio ego.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar nosso Presidente em
exercício, Deputado Doutor Viana, os servidores e as servidoras desta
Casa, a imprensa e todos os mineiros e mineiras.
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Subo a esta tribuna para apresentar dois temas. Primeiro, quero
registrar o que está em toda a imprensa do Brasil e de Minas Gerais: o
aumento da geração de empregos formais com carteira assinada no
Brasil e em Minas. A geração de empregos bate recorde em fevereiro,
com 205 mil empregos, 38% a mais do que foi gerado em 2007 - 148
mil. E o acumulado nos meses de janeiro e fevereiro de 2008 já chega
a 348 mil novos empregos, significando 37% a mais do que no ano
anterior. E a perspectiva deste ano, conforme o Ministro Carlos Lupe,
é chegar a 1.800.000 novos empregos com carteira assinada,
especialmente na construção civil, na agropecuária, no setor de
serviços e na indústria de transformação. Minas Gerais também
apresenta seu recorde, com 10 mil postos de trabalho a mais do que
em 2007, e em fevereiro já há 28 mil novos empregos com carteira
assinada, um aumento de 59% em relação a fevereiro de 2007.

Isso significa o bom momento das economias brasileira e mineira, e
a perspectiva de um desenvolvimento sustentável para o Brasil.
Registro o acerto do Presidente Lula relativamente à política
econômica e à geração de empregos no Brasil. E, associado a isso,
na semana anterior fui a Brasília, a convite do Ministro Patrus,
participar da comemoração dos quatro anos do Ministério do
Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, quando houve o
anúncio, com a presença do Presidente Lula, do Vice-Presidente José
Alencar e de quase todos os Ministros, dos dados das políticas
sociais, especialmente o Programa Bolsa Família, com atendimento
de mais de 11 milhões de famílias. Esse é o maior programa de
transferência de renda do mundo.

Deputados Carlin Moura e André Quintão, que esteve conosco em
Brasília, os países do mundo querem conhecer nosso programa e as
nossas políticas sociais, como os EUA, os países do Oriente Médio e
da Europa. O Ministro Patrus tem viajado o mundo, as Américas
Latina e do Sul, apresentando os avanços do Bolsa Família e das
políticas integradas a este, com uma nova secretaria de oportunidades
e inclusão social, de geração de emprego e renda, para o programa
avançar no País e atender mais diretamente às famílias. É um
programa acertado, integrado com a educação, a saúde, as políticas
de geração de emprego, enfim, no qual as famílias têm perspectivas
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de emancipação e de garantir melhores oportunidades.
Quero registrar ainda um outro tema que nos surpreendeu nesta

semana. Chegou a esta Casa Legislativa projeto de lei modificando a
Lei no 6.084, do Governador Aécio Neves, que se refere a mudanças
na Copasa. No ano passado, quando o governo nos enviou um projeto
de criação de três subsidiárias da Copasa em Minas Gerais, foi
realizado nesta Casa um ciclo de debates, e audiências públicas
foram feitas em vários Municípios, como Araçuaí e Teófilo Otôni. Hoje,
esse projeto propõe mudanças que consideramos preocupantes para
Minas e para a Copasa.

Atualmente, a Copasa possui três subsidiárias: a Copanor, que
atende 92 Municípios do Estado, especialmente nas regiões do Norte
de Minas e dos Vales do São Mateus, do Mucuri e do Jequitinhonha;
uma no projeto Jaíba e outra no Sul de Minas, na região das águas
minerais. Mas esse projeto traz três alterações: permite, na execução
de suas atribuições, que a Copasa utilize recursos e pessoal de
terceiros; permite a contratação de empréstimos ou financiamentos
com instituição financeira internacional e permite ainda a participação,
majoritária ou minoritária, em outra sociedade, mediante deliberação
do seu conselho de administração.

O que nos surpreendeu, Deputados André e Carlin, é que a Cemig,
cuja situação, especialmente no que se refere aos terceirizados,
acompanhamos há algum tempo, já perdeu na Justiça, e será
obrigada a promover concurso público para os 8 mil terceirizados
contratados - com o risco de precariedade do serviço e da ocorrência
de grande número de acidentes. Mas parece-nos que hoje o governo
de Minas pretende burlar a Justiça no trato de outra estatal, ao
apresentar a esta Casa um projeto que terceiriza os serviço na
Copasa. Em nosso entendimento, isso é uma fraude, já que se trata
de uma empresa pública criada para desenvolver um trabalho
fundamental de saneamento básico em Minas Gerais e nas áreas de
água, tratamento de esgoto, drenagem e destinação final do lixo.
Então, é preciso que se faça esse debate de forma muito profunda
nesta Casa Legislativa.

Para nós, essa é mais uma tentativa de dar início ao processo de
privatização dos serviços da Copasa, já que, pelo projeto, ela pode até
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mesmo repassar a execução dos serviços que assumiu com os
Municípios, por contrato, para empresas privadas. Em segundo lugar,
com isso ela estará fraudando a lei de licitações e os contratos já
feitos com os Municípios, já que a licitação foi dispensada somente
por se tratar de uma empresa pública. Essa é outra questão difícil de
compreender nessa proposição. E mais: ela fere a Constituição do
Estado de Minas Gerais, que estabelece, no inciso III do § 4o de seu
art. 14, que a criação de subsidiárias de empresa pública, bem como
sua participação em empresa privada, depende de lei específica. Mas
nessa legislação proposta diz-se que o Conselho de Administração da
Copasa é que será responsável por essa decisão.

Então, chamamos a atenção de todos para esse projeto, que nos
surpreendeu, vindo mesmo na contramão das decisões da Justiça em
relação à Cemig, que terá de abrir concurso público para as vagas
hoje ocupadas por 8 mil terceirizados - e sabemos bem da
precariedade dos serviços nesses casos.

Queremos, portanto, registrar que essa legislação é um prejuízo
para Minas Gerais, para o serviço de saneamento no Estado e para os
trabalhadores que serão incorporados nessa proposta. Queremos que
o saneamento básico seja universalizado e que atinja efetivamente os
setores mais empobrecidos de Minas Gerais, mas com o tratamento
diferenciado dado à Copasa, que hoje está presente em mais de 600
Municípios e a qual respeitamos por sua tradição técnica e pelo
trabalho que realiza.

Por fim, quero levantar um debate sobre a Copanor. Apresentamos,
Deputado Lafayette, na Comissão de Fiscalização Financeira, um
pedido para discutirmos a Copanor, criada como subsidiária, para
compreender como está sendo feita sua implantação nos Vales do
Mucuri e do Jequitinhonha, incluindo sua sede em Teófilo Otôni.

Queremos saber como está funcionando, se a tarifa realmente já foi
reduzida, como está sendo feita a contratação de pessoal, como é a
participação dos Municípios e o que já foi feito em termos de
universalização do saneamento básico. Queremos compreender
melhor o funcionamento da Copanor no Estado de Minas Gerais e,
dentro desse contexto, discutir também a legislação apresentada aqui
pelo Governador de Minas, que nos surpreende. O governo está
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andando na contramão das decisões da Justiça e principalmente das
decisões em relação à Cemig.

Quero iniciar este debate defendendo que a Copasa mantenha a
sua concepção de ser uma empresa pública destinada aos mineiros
para realmente cuidar do saneamento, e não ter o princípio que hoje
se estabelece nas empresas públicas de Minas Gerais, de cuidar dos
acionistas e esquecer prioritariamente a que fim veio: cuidar do
saneamento e melhorar a qualidade de vida da população de Minas
Gerais.

Por fim, mais uma vez quero registrar a nossa participação em
Brasília ontem, com a presença do Deputado Jayro Lessa, quando
estivemos com o Vice-Presidente José Alencar, que nos recebeu
muito bem em relação principalmente à defesa de que a empresa
Aracruz Celulose seja construída em Governador Valadares. Houve
ampla participação das lideranças de Governador Valadares, de
Deputados Estaduais e Federais. Estiveram lá conosco o Deputado
Leonardo Monteiro, o representante do PMDB e os de diversos
partidos políticos. Estamos somando esforços, unindo
posicionamentos e buscando caminhos comuns para que a nossa
região do Vale do Rio Doce saia do isolamento econômico e social e
se integre ao processo de desenvolvimento, na geração de emprego e
renda, nas políticas sociais em relação a Minas e ao Brasil. Foi um
momento muito importante, de acolhimento pelo Vice-Presidente José
Alencar da nossa solicitação para que a Aracruz Celulose venha a se
instalar em Governador Valadares e promova, junto com novas
alternativas, o desenvolvimento do Vale do Rio Doce: as políticas de
turismo e de educação, como o Cefet, que se instalará este ano - a
extensão da nossa universidade federal; a ampliação da prestação de
serviços, através do comércio; o fortalecimento da agricultura familiar,
da agropecuária; ações de geração de emprego e de desenvolvimento
do Vale do Rio Doce.

Deixo aqui também, mais uma vez, o pedido ao nosso Presidente
Lula, neste importante momento de desenvolvimento do Brasil, e à
nossa querida Ministra Dilma Rousseff, para que a BR-381 continue
com seus recursos do PAC, com a continuação da sua duplicação, no
processo que já vinha tramitando. Agora há a licitação do projeto e,
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em seguida, a licitação da obra, para que a Rodovia da Morte seja a
rodovia da vida, do desenvolvimento, da segurança, do cuidado de
todos que transitam por ali e do desenvolvimento do Leste mineiro e
da nossa região.

Quero manifestar o reconhecimento pelo crescimento da nossa
economia, das nossas políticas sociais, e pela forma como o governo
do Presidente Lula tem conduzido o Brasil, com seriedade,
compromisso e respeito ao povo brasileiro. Que a região do nosso
Vale também se integre a esse processo de desenvolvimento. Muito
obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, membros da Mesa,
telespectadores da TV Assembléia, povo de Minas Gerais, boa tarde a
todos. Venho nesta tarde a este Plenário para dizer que ontem
tivemos um dia maravilhoso. Fomos a Brasília - eu, a Deputada Elisa
Costa, do PT; o Deputado Federal Leonardo Monteiro, do PT; o
Deputado Leonardo Quintão, do PMDB, que agendou a audiência com
o Vice-Presidente José Alencar; e mais algumas lideranças de
Valadares, como Renato Fraga, Edson Gualberto, nosso amigo
Presidente da Fiemg Regional, Alexandre da Silveira e José Santana,
para discorrer sobre um assunto de suma importância para Minas
Gerais. Trata-se da construção da Aracruz Celulose em Governador
Valadares, nossa cidade. Fomos prontamente atendidos pelo Dr. José
Alencar, Vice-Presidente da República, que imediatamente nos
explicou que iria não só ligar a presidência da Aracruz Celulose à
presidência executiva do Dr. Carlos Aguiar, mas também aos donos
da Aracruz, aos acionistas. Com isso, me solicitaram que enviasse -
aliás, enviei hoje - a relação dos acionistas, que é composta pela
Votorantim, que tem 28%; pelo Banco Safra, 28%; pelo Laurentz,
28%; pelo BNDES, órgão do governo federal, 12,5%; e outros
acionistas, 2,5%, que formam os 100% de qualquer empresa S.A.

O mais importante é a boa vontade do Vice-Presidente da República
com a nossa cidade - aliás, cidade dele também, onde teve
oportunidade de conviver muito, por ser perto de Caratinga e ainda
por ser uma confluência da Grande Valadares e da Grande Caratinga
- as duas se encontram. O Dr. José Alencar tem interesse maior que a
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Aracruz Celulose vá para a nossa cidade, a fim de que traga
desenvolvimento, geração de renda e emprego, principalmente para
que possamos mudar o nosso perfil econômico dos últimos 70 anos, o
que é muito importante. Valadares nunca recebeu uma grande obra e
um grande empreendimento do governo federal e estadual. Com o
advento da Aracruz a Valadares - aliás, acredito que ela irá, pois
existe o apoio do Governador Aécio Neves, que está trabalhando e
procurando levá-la para a nossa cidade, por meio da sua influência
natural -, essa empresa irá salvar a nossa região.

Na tarde de ontem, com o Dr. José Alencar, tivemos também a
felicidade de participar de outra reunião, em que se tratava do assunto
referente à BR-381 Norte, que sai de Belo Horizonte e vai até
Governador Valadares. A duplicação deverá ser feita nos próximos
anos - aliás, demoram-se alguns anos. Serão gastos
R$2.300.000.000,00, uma fábula de dinheiro. O mais importante é que
está no Orçamento deste ano, com R$380.000.000,00 para elaborar-
se o projeto básico de construção. O projeto de viabilidade econômica
já está pronto. A licença ambiental já existe. Foram realizadas
centenas de audiências públicas em todo o trajeto, para que a SIM
conseguisse a licença ambiental. Após a licença ambiental, será
realizado um projeto básico, com o detalhamento de cada pontilhão,
de cada ponte e curva, que custará de R$15.000.000,00 a
R$20.000.000,00. Isso já está no Orçamento. Após a conclusão desse
projeto de construção, poderemos imediatamente começar a obra,
que poderá ajudar a nossa região, mudando a situação miserável na
qual vivemos hoje - aliás, certamente tão miserável quanto a dos
Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus. Os índices
econômicos, ou seja, os Índices de Desenvolvimento Humano se
enganam quanto à diferença, misturam-se com o Vale do Aço e fazem
com que Valadares pareça um pouco melhor, quando na realidade
não é.

Com a duplicação da BR-381 Norte, estaremos também levando - já
está no orçamento do governo Lula - a universidade federal, que
deverá ser instalada até o próximo ano, e o Cefet. Isso tudo fará com
que a nossa região mude não só no cenário político, econômico, de
geração de receita para as pessoas que moram naquela região, mas
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também na educação, que é muito importante. Nenhuma região
deixará de ser pobre se não houver educação, pessoas capazes de
pensar e trabalhar com qualidade para que não seja necessário
importar pessoas de outras regiões, por falta de qualificação
profissional. Isso só será possível graças à universidade federal que
está sendo instalada ali, e às universidades particulares que existem
ali, e que são várias. Temos a Univale, uma grande universidade; a
Fadivale; a Faculdade de Administração e várias outras na região, as
quais farão com que Governador Valadares cresça intelectualmente e
tenha a capacidade de absorver uma empresa de grande porte como
a Aracruz Celulose.

O mais importante é que essa campanha para levar a Aracruz para
Valadares é suprapartidária. Temos o apoio do PMDB, do PT, do
PSDB, partido do Governador, por meio de alguns Vereadores que
estão no dia-a-dia de Valadares, do PP, do PDT e de todos os
partidos que estão na região, na Câmara Municipal de Valadares.
Todos estão apoiando esse empreendimento por entenderem a
importância que isso terá na mudança da nossa região.

A Fiemg, por intermédio do escritório de Governador Valadares,
comandado por Luiz Alberto Jardim, grande empresário e consultor,
também está nessa luta para que a Aracruz Celulose vá para a nossa
região. Aliás, o Luiz Alberto está propondo fazer um documento para
ser apresentado aos acionistas da Aracruz a fim de que conheçam a
nossa região, com ferrovias e estradas capazes de receber um
empreendimento daquele porte, com o encontro das águas dos Rios
Suaçuí e Doce. Sabemos que uma empresa de celulose precisa de
muita terra para plantar eucalipto e de muita água para fazer o
branqueamento da celulose. Para a celulose ser branqueada, gasta-
se muita água.

Fico pensando na necessidade de esta Assembléia apoiar a região
de Valadares, uma região paupérrima, diria miserável, trabalhando
para levarmos a Aracruz para lá.

Volto a falar da BR-381 Norte, também a grande redenção da nossa
cidade. Essa estrada, como todas as do Brasil, é chamada de Estrada
da Morte. Todas são chamadas assim em virtude da má conservação,
por parte do poder público, nos níveis federal, estadual e municipal.
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Isso por falta de recursos, de capacidade financeira para manter
devidamente as estradas. A maioria das vezes, culpamos os
motoristas pelos acidentes, quando na realidade eles não são os
culpados, pois grande parte dos acidentes acontecem em virtude da
má conservação das estradas.

Quero agradecer a vocês, a todos os partidos que estão nos
apoiando nessa campanha para levar a Aracruz Celulose para a
nossa região, ao Vice-Presidente José Alencar Gomes da Silva, ao
Governador Aécio Neves, que também está nessa luta para que
Valadares receba esse grande benefício.

Enfim, quero agradecer a qualquer um que, de algum modo,
contribuiu para que a campanha “Aracruz em GV. Agora é com você”
tomasse a dimensão que tomou. Essa é uma campanha que toda
cidade está fazendo, realmente empenhada para que o Governador, o
Presidente e o Vice-Presidente da República batalhem e peçam aos
acionistas para levarem essa grande empresa para Governador
Valadares. Graças aos partidos, iremos conseguir um envolvimento
político, nesse primeiro momento, para levar a empresa até aquela
cidade. Falo “político” não no sentido de partidos ou votos, mas no
sentido de sensibilizar o governo federal, o estadual e o municipal, por
meio do Prefeito Mourão, a fim de que a Aracruz realmente vá para
nossa cidade. Muito obrigado a todos que estão nos ajudando nessa
campanha, e uma boa-tarde.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, inicialmente queria fazer uma menção aqui, até por
questão de justiça. Há duas semanas, subi a esta tribuna para criticar
a direção nacional do DEM e a do PSDB, que aventaram a hipótese
de embargar o programa Territórios da Cidadania do governo Lula,
prejudicando os pobres do meio rural em nosso país. Mas vejam como
o DEM, em Minas Gerais, é diferente: seu Líder, aqui na Assembléia,
veio elogiar, num gesto de reconhecimento, as iniciativas do governo
Lula em sua região, por meio da Universidade Federal, do Cefet, da
possível duplicação da BR-381 e retomada do clima de bons
investimentos no País - e tivemos dados recentes acerca de um
crescimento do PIB superior a 5%. É muito importante que os
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partidos, mesmo sendo de oposição, reconheçam os avanços
governamentais.

Queria também, Sr. Presidente, dizer que, neste final de semana, foi
realizada uma importante conferência em Minas Gerais - a I
Conferência Estadual da Juventude -, no Sesc Venda Nova, com a
presença de centenas de delegadas e delegados escolhidos nas
respectivas conferências municipais e livres, integrando um esforço do
governo federal, do Presidente Lula, de criar uma rede de participação
do jovem, do adolescente - o chamado protagonismo juvenil -, na
afirmação das bandeiras e das políticas públicas de juventude, com a
juventude e para a juventude - a juventude pobre, a de classe média,
a do meio rural -, que hoje exigem um novo patamar de acesso a seus
direitos, não na visão de que o jovem é o futuro do País, mas na de
que ele também é o presente, pois tem suas aspirações e
necessidades. E direitos da juventude significam a implantação de
sistemas educacionais cada vez mais capazes de ser abrangentes e
capazes de garantir o acesso universal para todos os jovens, desde o
ensino infantil até o sonho da universidade; significam políticas de
qualificação profissional; significam o acesso aos bens da cultura e do
lazer, da saúde, do convívio sociofamiliar, da segurança; enfim,
significam o estabelecimento de uma rede de direitos para que os
jovens, independentemente de cor, raça, gênero, faixa etária ou
mesmo origem social, possam ter acesso.

Nesse aspecto, o Brasil, sob a liderança do Presidente Lula e da
Secretaria Nacional da Juventude, criada em seu governo, tem dado
exemplo. Isso com inúmeros programas, como o ProJovem, que
unificou várias iniciativas para a juventude brasileira, e vai realizar,
nos dias 27 a 30 de abril, a I Conferência Nacional da Juventude, e
ainda estimulando que Municípios e Estados constituam os seus
canais próprios de interlocução com a juventude, as suas políticas
públicas específicas.

Queria aqui cumprimentar a Secretaria Nacional da Juventude, tão
bem coordenada pelo conterrâneo mineiro, Beto Cury, da nossa
querida cidade de Divinópolis, assim como o nosso colega Deputado e
Secretário Gustavo Corrêa, que, com sua equipe, Rogério Romero,
Roberto Trole, e outros, compartilharam a organização dessa
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conferência com os Municípios, particularmente com a coordenadoria
de Belo Horizonte - o nosso amigo Nelsinho - e com vários integrantes
da juventude dos movimentos sociais organizados. Então é muito
importante que Minas Gerais constitua essa rede de políticas públicas.

Nesse aspecto, fiquei particularmente feliz, porque a Conferência da
Juventude do Estado de Minas Gerais aprovou, Deputado Carlin
Moura, duas deliberações que dizem respeito a esta Casa. Deliberou
que pudéssemos acelerar e aprovar um projeto de lei, de minha
autoria, que institui a Política Estadual da Juventude no Estado de
Minas Gerais. Busco, por meio desse projeto de lei, sistematizar e dar
formatação jurídica para aquelas políticas públicas que estabeleçam
essa rede de direitos para o jovem mineiro. Trata-se de um projeto de
lei que passou pelo primeiro obstáculo - aliás, difícil de ser transposto,
que é exatamente a Comissão de Legislação e Justiça -, foi aprovado,
já está na Comissão do Trabalho e, com certeza, lá também será
aprovado, podendo vir, em breve, para este Plenário e ser
aperfeiçoado. A propósito, com participação dos delegados e também
das sugestões apresentadas na conferência. Além disso, a
conferência deliberou também alterações na composição do Conselho
Estadual da Juventude, buscando sua maior dinamização.

Parabéns aos jovens mineiros que participaram dessa I Conferência
Estadual. Eu e o Deputado Carlin Moura tivemos a honra de integrar a
Mesa de abertura da conferência, como representantes da
Assembléia Legislativa, e também da juventude da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

Queria ainda, Sr. Presidente, tratar de outro assunto, assim como a
nossa Líder Deputada Elisa Costa, sobre o projeto de lei que modifica
a Lei nº 6.084. Trata-se de um projeto de lei de autoria do governo do
Estado que diz respeito a alterações na Copasa. Serei bem sucinto,
até porque imagino que hoje é o início do debate. O projeto chegou
recentemente e prevê algumas questões, no mínimo, polêmicas. A
primeira, no seu § 2º do art. 1º, diz que, na execução de suas
atividades, a Copasa poderá utilizar recursos e pessoal próprios - até
aí tudo bem, é o que acontece -, ou de terceiros. Temos hoje uma
grande campanha pelo fim da precarização, pela adoção do concurso
público, pelo respeito ao direito dos trabalhadores, pela saúde do
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trabalhador.
A Cemig é um exemplo de como a terceirização pode tanto

comprometer a execução dos serviço quanto colocar em risco a vida
do trabalhador. Então esse é um ponto que merece um olhar e um
debate próprio.

Outro artigo diz que a Copasa pode participar, majoritária ou
minoritariamente, de outra sociedade com objetivos sociais
semelhantes ou correlatos, mediante deliberação do seu Conselho de
Administração. Parece-me - se estiver enganado, talvez os debates
possam me esclarecer - que a criação de subsidiárias deixariam de
passar pela livre análise e pela livre deliberação da nossa Casa, a
Assembléia Legislativa. Ou seja, o Conselho de Administração
substituiria a Assembléia Legislativa nesse particular.

Outro item permite que a Copasa exerça suas atividades direta ou
indiretamente, por intermédio de sociedade por ela constituída ou de
que venha a participar, majoritária ou minoritariamente, mediante
deliberação do seu Conselho de Administração. Ou seja, a Copasa,
que firma parcerias por meio de contratos de concessão
aproximadamente com seiscentos Municípios mineiros, poderia
transferir as atividades próprias para sociedades nas quais a
participação da Copasa poderá ser mesmo minoritária. Entendo aqui,
por exemplo, sociedades e empresas privadas. Ora, quando um
Município estabelece um contrato de concessão com a Copasa sem
licitação, é exatamente porque a Copasa é uma empresa pública.
Uma vez estabelecido esse contrato de concessão, a Copasa poderia,
por meio da terceirização, fazer uma subconcessão para a iniciativa
privada. Isso não seria uma burla à lei de licitação? Isso não poderia
abrir um processo gradual até mesmo de privatização disfarçada das
ações da Copasa?

Aqui não farei nenhum juízo antecipado das reais intenções do
projeto nem das suas conseqüências. São aspectos preliminares que
levantamos para serem objeto de discussão das várias comissões
desta Casa, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e
Justiça, uma vez que a Constituição Estadual, em seu art. 14, § 4º,
inciso III, diz que a criação de subsidiárias de empresas públicas, bem
como a participação em empresa privada, depende de lei específica.
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Se não estou enganado, o projeto diz que essa participação é por
delegação do Legislativo por meio de um projeto de lei, e não de uma
proposta de emenda à Constituição. Portanto já vejo aqui um
obstáculo de natureza constitucional, jurídica. A Copasa substitui o
que prevê a Constituição Estadual, ou seja, uma dependência de lei
específica para a participação ou a criação de subsidiária, como a
Assembléia fez no caso da criação da Copanor, da Copasa Serviços
de Irrigação, que atua no Projeto Jaíba, e também na Águas Minerais
de Minas. Essas três subsidiárias foram exaustivamente debatidas e
discutidas neste Plenário. Houve emendas, audiências públicas e
posicionamentos. De acordo com o projeto de lei encaminhado à
Assembléia, basta o conselho de administração aprovar, para que a
Copasa possa fazer essa criação ou a participação minoritária em
empresas e em sociedades privadas.

Sr. Presidente, esse é um projeto que merece toda a nossa atenção.
Sabemos da importância da Copasa para a boa prestação de serviços
de água, esgoto e saneamento em Minas Gerais. Portanto, estaremos
atentos em todas as comissões, mesmo na de Administração Pública,
que tenho a honra de integrar. Com certeza, o Bloco PT-PCdoB,
nessa tramitação, solicitará audiência pública, para que o governo
venha aqui explicar quais as intenções com a apresentação desse
projeto, bem como para dirimir todas as dúvidas que sejam
levantadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. O tempo foi curto, mas também
estou inscrito para tratar de políticas públicas sociais, num segundo
momento.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, amigos e amigas das Gerais, mudarei
um pouco o assunto aqui hoje. Na próxima terça-feira, 25 de março, é
o dia do aniversário do meu partido, o PCdoB, mas peço licença para
homenagear outra agremiação popular: o Clube Atlético Mineiro.
Também fundado no dia 25 de março, nosso querido alvinegro mineiro
comemora um século de existência. Quem já foi a um jogo do Galo,
como é conhecido mundialmente o Clube Atlético Mineiro, em alusão
ao fato de lutar até o fim durante uma partida de futebol, sabe muito
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bem como é apaixonada sua torcida: torcedores que mais deveriam
ser chamados de seguidores, adeptos, romeiros, devotos, fiéis.
Simplesmente “a massa”, como é conhecida a torcida atleticana, é o
maior patrimônio desse time e um dos maiores orgulhos do povo
mineiro.

Quem já leu o clássico manifesto do Partido Comunista, redigido em
1848 pelos fundadores do socialismo científico, Karl Marx e Friedrich
Engels, deve lembrar-se da passagem em que os autores se referem
à luta de classes e dizem: “Até hoje, a história de todas as sociedades
é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e
plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e aprendiz, em
resumo, opressores e oprimidos, estiveram em constante
antagonismo entre si, travando uma luta ininterrupta...”.

Essa é uma das teses mais vigentes no mundo atual, onde
presenciamos, no dia-a-dia, a fúria do capital contra o trabalho. Quem
pode refutar a atualidade dessa tese que, além de tudo isso, é tão
defendida por meu partido, o PCdoB? Pois me atrevo a dizer que se
Marx e Engels tivessem tido a oportunidade de ir ao Mineirão assistir a
um jogo do Galo, teriam feito a seguinte observação: quando estão
em campo 11 jogadores trajando um manto alvinegro, uma multidão
se une de tal forma que parece cessar a luta de classes durante 90
minutos e, durante esse período, todos se apaziguam em torno de um
objetivo comum que é levar o seu querido Clube Atlético Mineiro a
mais uma vitória, embalados por um grito de amor que entoa quatro
letras: “Galo”. Nesse momento, somente nesse momento, parece dar
tréguas a luta de classes, e todos se irmanam em torno de um objetivo
maior, misterioso e apaixonante. Talvez essa brincadeira ajude a
ilustrar quão apaixonada é essa torcida que aprendeu como poucas a
suportar as maiores adversidades. Para ser atleticano e atleticana,
necessariamente é preciso ser forjado nas mais duras provações.
Nenhuma conquista vem fácil para nossa torcida. Cada vitória só é
alcançada depois de muita luta, e por isso mesmo o caráter
imprescindível da massa nos estádios, empurrando o time até o último
minuto. Quem já viu um jogo do Galo da arquibancada ou da popular
geral sabe bem por que a massa é a massa. Um batalhão de
torcedoras e torcedores anônimos que nunca esmorecem ou
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fraquejam diante dos tropeços. Seguem firmes e resolutos na defesa
do Galo, mesmo enfrentando a maior crise financeira de sua história,
um triste legado que a atual administração tenta contornar. Mas o
Galo é como a fortaleza da cidade de Stalingrado, na União Soviética,
duramente bombardeada pelo exército invasor de Hitler e que foi
poetizada pelo nosso eterno conterrâneo e também comunista Carlos
Drummond de Andrade, que em belas palavras dizia: “...Saber que
resistes. Que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes.
Que quando abrirmos o jornal pela manhã teu nome - em ouro oculto -
estará firme no alto da página...”. “...Sinto-te como uma criatura
humana, e que és tu, Stalingrado, senão isto? Uma criatura que não
quer morrer e combate, contra o céu, a água, o metal, a criatura
combate, contra milhões de braços e engenhos mecânicos, a criatura
combate, contra o frio, a fome, à noite, contra a morte a criatura
combate, e vence”.

E desta mesma forma diz nosso hino atleticano, escrito por Vicente
Motta, que às vezes mais parece uma oração: “Vencer, vencer,
vencer, esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas, no cenário
esportivo mundial”.

Certamente nosso Galo e sua fanática e vibrante torcida merecem
ser objeto de estudo e mais bem investigados pela sociologia. A
Capes e o CNPq precisam investir em uma nova linha de pesquisa
para estudar essa fanática torcida centenária. Essa torcida é como a
cachaça mineira, que, a cada ano, quanto mais velha fica, mais
estimável e ludibriante se torna. É um fenômeno peculiar de paixão
popular que os séculos são incapazes de apagar. Mas, afinal, a quem
homenageamos neste 25 de março? Ao clube ou à sua torcida? É a
mesma coisa. Clube e torcida atleticana são um amálgama fundido no
ventre do nosso Quadrilátero Ferrífero e exportado para todo o
mundo. É o preto e o branco, impossível de viverem separados. Um
dos mais importantes comandantes dos comunistas na América
Latina, Che Guevara disse certa vez: “Se você é capaz de tremer de
indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo, então
somos companheiros”. Nós, atleticanos, somos todos companheiros.
Lutamos permanentemente contra toda espécie de injustiças. E
quantas injustiças já fizeram a massa sofrer de indignação? Quando
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ouvimos alguém citar o ano de 1980, o que surge como um raio na
cabeça de todo atleticano? Como esquecer o nome do famigerado
José de Assis Aragão e o papel manipulador de toda a grande mídia
quando fomos assaltados no Maracanã? Não teria sido essa uma
outra versão do “Maracanaço” de 1958? E 1981, no Serra Dourada?
Que foi aquilo que nos aprontou o hoje comentarista global?

Também os grandes meios de comunicação, por várias vezes,
fazem valer o seu poder de influência para promover os clubes
sediados junto às emissoras matrizes, normalmente em centros
econômicos mais poderosos. Às filiais, resta transmitir os jogos locais
apenas quando são clássicos ou ocorrem em horários alternativos.
Emissoras de São Paulo difundem para o Sul de Minas jogos de
equipes do Estado bandeirante, e emissoras cariocas fazem o mesmo
com os jogos dos times do Rio, projetando-os para a Zona da Mata
mineira, por exemplo. Seria bairrismo meu? De forma alguma.
Compartilho da luta de minha colega de partido do Rio de Janeiro,
Jandira Feghali, que luta pela democratização dos meios de
comunicação e há muito vem defendendo que se reservem pelo
menos 30% da programação de cada Estado à cultura, às tradições e
às especificidades locais. O mesmo vale para o Estado do Pará, para
aonde se transmitem quase todos os jogos do Flamengo e quase
nada do Papão da Curuzu.

Respeitamos todos os times do Brasil, mas, no nosso terreiro, quem
deve sempre cantar mais alto é o Galo das Alterosas. O Atlético é um
patrimônio de nosso povo. Esse é o entendimento de meu partido, que
também considera o futebol uma das máximas expressões culturais
do povo brasileiro. A visita do Ministro do Esporte Orlando Silva, de
meu partido, à Cidade do Galo foi uma demonstração de como o
PCdoB encara a necessidade de auxiliar o Galo e os demais clubes a
se reerguerem economicamente e combater a fuga de talentos que
acomete nosso país.

O lançamento da Timemania também foi outro golaço do governo do
Presidente Lula, que pode ajudar muito não apenas o Atlético, mas
tantos outros clubes, que terão uma oportunidade histórica para
equilibrar suas dívidas sem prejuízos aos cofres públicos e muito
menos ao contribuinte.
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Aproveito aqui o espaço para pedir que as empresas mineiras
invistam mais nos nossos times e endosso a contrariedade do
Presidente do Galo, Ziza Valadares, que reclamou da Fiat
Automóveis, que goza de incentivos fiscais bancados, sobretudo,
pelos mineiros e, mesmo assim, em pleno ano do centenário do Galo,
prefere apostar com somas muito mais vultosas em outra equipe. De
onde? De São Paulo.

Amigos e amigas, esta é uma data muito especial. Se o Santos de
Pelé foi capaz até de fazer cessar temporariamente uma guerra no
continente africano, sejamos capazes de fazer unir todos os amigos
do Galo, independentemente de credo, partido, orientação sexual ou
seja lá o que for. No centenário do Galo o que vale mesmo a pena,
quando esta não é pequena, é que seja ela preta e branca.

E, para quem perguntar como fui capaz de falar do Galo sem ter
mencionado uma única vez o nosso grande rival, escapulo com outra
tese marxista que aqui também se encaixa como uma luva: o que
seria do Galo sem o Cruzeiro ou vice-versa, na eterna luta dos
contrários?

E para finalizar: tivessem nosso Prefeito e nosso Governador de
Minas assistido pela primeira vez a um jogo do Galo, em vez de um do
nosso rival, não estariam hoje tentando fazer o cruzamento híbrido da
vaca com o jumento, pois atleticano que é atleticano gosta é de cantar
bem alto a música de Beth Carvalho, que elegeu como segundo hino:
“Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão”.

Reverências ao saudoso atleticano Roberto Drummond, que
permanece presente em nosso meio com sua máxima: “Se houver
uma camisa preta e branca pendurada num varal durante uma
tempestade, o atleticano torce contra o vento”.

Viva o Clube Atlético Mineiro em seu primeiro centenário. Glória
eterna ao galo mais famoso do mundo. Vida longa à massa atleticana.
Viva o Galo!
* - 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
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Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 1.149/2007, dos
Deputados Durval Ângelo e André Quintão, ao Projeto de Lei nº
2.177/2008, do Governador do Estado, por guardarem semelhança e
por tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governador do
Estado.

Mesa da Assembléia, 19 de março de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.092/2008, 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
Cultura - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 18/3/2008, dos
Projetos de Lei nºs 1.954/2007 e 2.006/2008, do Deputado Elmiro
Nascimento, 1.971/2007, da Deputada Rosângela Reis, e 2.007/2008,
do Deputado Eros Biondini, e dos Requerimentos nºs 1.934 e
2.047/2008, do Deputado Doutor Viana, e 1.971/2008, do Deputado
Roberto Carvalho; de Transporte - aprovação, na 5ª Reunião
Ordinária, em 18/3/2008, do Projeto de Lei nº 2.004/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos nºs 1.891 e
1.892/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.907 a 1.909/2008, do
Deputado Eros Biondini, 1.917/2008, da Comissão de Participação
Popular, 1.927 e 1.928/2008, da Comissão de Direitos Humanos,
1.939 e 1.942/2008, da Comissão de Participação Popular,
1.973/2008, do Deputado Doutor Viana, 1.999/2008, da Comissão de
Participação Popular, 2.011/2008, do Deputado Doutor Viana, 2.024 e
2.028/2008, do Deputado Walter Tosta, 2.029/2008, do Deputado
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Bráulio Braz, 2.045/2008, da Comissão de Participação Popular, e
2.046/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Administração
Pública - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 18/3/2008, dos
Requerimentos nºs 1.961/2008, da Comissão de Participação Popular,
2.017, 2.019 e 2.020/2008, do Deputado Jayro Lessa, 2.025/2008, do
Deputado Walter Tosta, e 2.031/2008, da Comissão de Direitos
Humanos; de Saúde - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em
19/3/2008, dos Projetos de Lei nºs 1.739/2007, do Deputado João
Leite, 1.972/2007, da Deputada Rosângela Reis, e 1.991/2008, da
Deputada Gláucia Brandão, e dos Requerimentos nºs 2.008 e
2.059/2008, do Deputado Carlin Moura, e 2.013/2008, do Deputado
Doutor Viana; e de Segurança Pública - aprovação, na 3ª Reunião
Ordinária, em 19/3/2008, do Projeto de Lei nº 2.036/2008, da
Deputada Cecília Ferramenta, e do Requerimento nº 2.018/2008, do
Deputado Jayro Lessa (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Agostinho Patrús Filho - indicando os Deputados Rômulo Veneroso e
Wander Borges para Vice-Líderes do Bloco Parlamentar Social
(Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Almir Paraca,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.313/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 1.604/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Monte o imóvel
que especifica, 1.632/2007, do Governador do Estado, que autoriza o
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - a doar ao
Município de Campo Belo o imóvel que especifica, e 1.817/2007, do
Deputado Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Manhuaçu o imóvel que especifica (À sanção.).

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 André Quintão. A
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Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Antes de iniciar, concedo breve aparte
ao nobre Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Só para registrar a
nossa satisfação com alguns companheiros desta Casa, porque hoje o
América joga no Independência pela liderança do Módulo 2 do
Campeonato Mineiro. Não existe segunda divisão no Campeonato
Mineiro, e sim Módulo 2.

Fiz a V. Exa. o convite para assistir ao jogo, e V. Exa. vai estar
presente no Independência para ver o jogo América e Itaúna. Estou
vendo que, quando convido alguns outros colegas para assistirem a
esse mesmo jogo, eles demonstram falta de vontade. Quero só
lembrar e deixar registrado nos anais desta Casa que hoje estamos no
Independência e, no próximo sábado, estaremos em Araxá, contra o
Itaúna, mas, brevemente, Deputados cruzeirenses e atleticanos, que
são a grande maioria dos torcedores desta Casa, estaremos jogando
na arena esportiva do Horto, no Independência, onde será construído
um estádio com capacidade para 35 mil torcedores, num jogo contra o
Real Madri. Aí, sim, eu quero ver os Deputados me pedirem um
convite para assistir ao jogo do América contra o Real Madri, no
camarote do América.

Deputados, registrem a data de hoje. Não tenho bola de cristal, mas
brevemente estaremos vendo América e Real Madri, na Arena
Multiuso do Independência. Muito obrigado, Deputado André Quintão.
Sei que hoje, com pé-quente, V. Exa., como bom atleticano que é, vai
acompanhar um jogo de alto nível entre América e Itaúna.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Alencar da
Silveira Jr. Apesar de não ser torcedor do América, torço para que ele
suba para primeira divisão, porque não faz sentido estarem no Módulo
1 times sem a presença do glorioso América.

Gostaria de lembrar ao Deputado Alencar da Silveira Jr. que a arena
do Horto também poderá ser viabilizada com a participação do
governo Lula, que vai garantir um valor aproximado de
R$10.000.000,00, com obras. Aliás, o governo Lula está em toda
parte, na educação, na área social e também na arena do Horto,
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porque o governo Lula compreende que o esporte é fator de
desenvolvimento das pessoas e de promoção do lazer para todos.

Sr. Presidente, na semana passada, aconteceu, em Brasília, um
evento muito representativo, que contou com a participação do
Presidente Lula e de mais 16 Ministros de Estado, para celebrar os
quatro anos de criação do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome - MDS. O MDS foi criado no início do ano de 2004,
inicialmente por uma medida provisória - que depois foi aprovada e
convertida em lei -, que fez a fusão dos Ministérios de Segurança
Alimentar, da Assistência, e da Secretária Executiva do Programa
Bolsa Família. Naquele momento, o Ministério teve o papel integrador
dessas políticas públicas, num trabalho articulado com Estados,
Municípios e sociedade civil. Por meio de diversas ações, unificou e
redimensionou os programas de transferência de renda, com
condicionalidades. Iniciou a implantação do Sistema Único de
Assistência Social - Suas - e também a política de segurança
alimentar e nutricional sustentável, criando, posteriormente, por lei, e
atendendo deliberações de conferências, o Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.

Esse Ministério, comandado pelo mineiro Patrus Ananias, que
assumiu essa responsabilidade de forma serena e firme, que conferiu
a esse novo Ministério uma dimensão coordenadora de uma política
pública duradoura abrangente, rigorosa e regulada por leis, tem sido
motivo de orgulho para todos os brasileiros e brasileiras. Os bons
resultados desse trabalho já são reconhecidos internacionalmente:
desde 2005, antecipamos o cumprimento da primeira das oito metas
do milênio, reduzindo a pobreza à metade em 13 anos, e não nos 25
definidos pela ONU. Em 2006, a Fundação Getúlio Vargas, com base
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD -, mostrava
a queda de 15% no percentual de pobres em relação a 2005, no
melhor resultado desde 1992, com 6 milhões de pessoas cruzando a
linha da pobreza extrema, medida pela renda “per capita” de
R$125,00 mensais. A redução, desde 2004, é movida pelo
crescimento aliado à distribuição da renda nacional.

Sob novos paradigmas, ergueu-se uma rede de proteção e
promoção social no Brasil, que articula progressivamente o Programa
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Bolsa Família, ações geradoras de trabalho e renda, as demais
políticas públicas, o Plano de Desenvolvimento da Educação, a
política de assistência, entre outras, para assegurar direitos e quebrar
ciclos geracionais de miséria.

Os programas coordenados pelo Ministério de Desenvolvimento
Social atingem todos os 5.563 Municípios brasileiros, os 26 Estados e
mais de 64 milhões de pessoas, com o orçamento de
R$24.300.000.000,00. E louve-se a equipe do Ministério de
Desenvolvimento Social, apenas 1.300 obstinados servidores que dão
conta de implementar programas em mais de 5 mil Municípios para 64
milhões de pessoas. Obviamente, em parceria com Estados e
Municípios.

Ao comemorar o êxito dos quatro anos de trabalho, o Presidente
Lula anunciou novos programas de aperfeiçoamento e consolidação
dessas políticas. A efetiva articulação entre governo federal, Estados
e Municípios, obedecendo exclusivamente critérios republicanos,
socioeconômicos, sem nenhum tipo de discriminação político-
partidária e priorizando a qualidade na execução desses programas e
políticas públicas, sempre na perspectiva da emancipação das
famílias brasileiras.

Em Minas, esta parceria já caminha a passos largos rumo à
concretização. Há menos de um mês, o Ministro Patrus Ananias e o
Governador Aécio Neves firmaram propósitos comuns de integração
de investimentos do Ministério de Desenvolvimento Social e da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, que
alcançarão R$85.400.000,00, nos próximos três anos, de recursos
adicionais, dos quais R$66.700.000 do governo federal e
R$18.700.000 do governo do Estado. Depois darei os dados do que já
é aplicado.

Fico feliz, Deputado Doutor Viana, porque uma sugestão que
apresentei ao Ministro Patrus e ao Governador Aécio Neves foi
acolhida e vai ser objeto de um convênio que será assinado na
próxima semana. Tanto o Ministro quanto o Governador assumiram o
compromisso de implantar, até o final de 2010, no mínimo um Centro
de Referência da Assistência Social em todos os Municípios mineiros
habilitados ao Suas. Somente neste ano, 196 Municípios serão
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contemplados de acordo com critérios socioeconômicos e indicadores
sociais. O Centro de Referência da Assistência Social é a porta de
entrada das famílias, das crianças e jovens em situação de risco
social, dos idosos, das pessoas com deficiência na rede de proteção e
promoção social. Portanto, venho hoje antecipar essa boa notícia,
reiterando que, com os convênios que deverão ser assinados na
próxima semana, até o final de 2010 todos os Municípios de Minas
habilitados ao Suas terão no mínimo um Centro de Referência da
Assistência Social.

E mais: a partir de pesquisa elaborada pela Sedese, por meio da
Fundação João Pinheiro - e aproveito para parabenizar por esse
trabalho a nossa companheira Fernanda, Coordenadora Especial de
Políticas Pró-Criança e Adolescente da Sedese, vinculada diretamente
ao gabinete do Secretário, o não menos estimado Custódio Mattos -, o
Ministério de Desenvolvimento Social e o governo do Estado poderão,
com ações integradas, buscar o atendimento de aproximadamente 5
mil crianças em situação de trabalho infantil, em 21 Municípios
priorizados. Para se ter uma idéia da importância do trabalho do
Ministério de Desenvolvimento Social - e daí também a importância da
presença do Ministro Patrus em Brasília, representando todo o nosso
Estado no Ministério -, Minas receberá, somente por parte do
Ministério, R$2.450.000.000,00 para execução de programas sociais.
As ações nas áreas de transferência de renda, assistência social e
segurança alimentar beneficiam, em Minas Gerais, 6.600.000
pessoas. Somente o Programa Bolsa Família atende 1.100.000
famílias mineiras. Vejam os números: todo esse trabalho de
transferência de renda, assistência social e segurança alimentar
beneficia milhões de pessoas e famílias no Estado de Minas Gerais.
Repito os números: são R$2.450.000.000,00 e 6.600.000 pessoas.

Portanto, gostaria de cumprimentar o governo Lula, o Ministério do
Desenvolvimento Social e, nessa perspectiva de integração, a Sedese
e o governo de Minas, que podem dar um salto em políticas públicas
sociais, potencializando e combinando a boa performance de
equilíbrio nas contas públicas, com um avanço na implementação de
políticas sociais para uma Minas com mais eqüidade, mais bem-estar
e mais e melhor desenvolvimento para todos os mineiros e mineiras
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nas suas regiões, particularmente as mais necessitadas. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir

Lucas, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Irani Barbosa. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, antes de achar as
marcações que fiz no Projeto de Lei nº 18.197, na Mensagem do
Governador nº 152/2008, gostaria de citar uma das viagens que fazia
com o Deputado Jorge Ferraz e o então Deputado Renato Azeredo,
nas idas a Diamantina, Gouveia, Monjolos, àquela região. Chamou-me
a atenção um diálogo entre os dois sobre um acontecimento num dos
Municípios em que o adversário, candidato a Prefeito à época, era da
extinta Arena. Isso foi contado por um terceiro Deputado, que dizia o
seguinte: “Mas fulano, você nos está dando a notícia de que não
ganhamos a eleição na sua cidade. Fizemos isso e aquilo, colocamos
água, luz, demos mais isso à Prefeitura”. No final do diálogo entre o
terceiro Deputado e o tal Prefeito da Arena, o Prefeito fala: “Doutor,
aqui na nossa cidade, o que funciona, quando há eleição, é darmos
um pé de botina. Depois da eleição, o cidadão pega o outro pé”. E o
Deputado falou: “Mas, com tudo isso que fizemos na cidade, não
vamos ganhar a eleição?”. E o Prefeito disse: “Não, doutor, vamos
ganhar, só que está faltando o pé de botina que temos de dar. Temos
de dar um pé de botina agora, para depois dar o outro”. Isso nos leva
ao que mostrarei aqui, se eu realmente me esqueci de dar o pé de
botina, embora não fosse o caso, nem eu o faria.

O Projeto de Lei nº 18.197, do Governador Aécio Neves - não
cansarei a platéia que nos assiste pela televisão, porque no Plenário
só temos, por enquanto, os Deputados Antônio Genaro, Getúlio Neiva
e Doutor Viana, nosso Presidente -, no § 42 - nunca vi tanto parágrafo
num projeto de lei - do art. 7º, salvo engano - aqui há tantos
parágrafos e tantos itens que talvez sirva para os propósitos que
aconteceram -, diz o seguinte: “Fica o Poder Executivo autorizado, na
forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento, a reduzir
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para 0% a carga tributária nas operações internas com mercadoria de
propriedade do cooperado ou associado e a ele destinada, quando
promovidas pela cooperativa ou associação de que faça parte,
instituída para cumprir as obrigações tributárias em nome de seus
filiados e detentora de inscrição coletiva no cadastro de contribuinte
do ICMS, nos termos do regulamento”.

Sr. Presidente, faço essa consulta a V. Exa. - e gostaria de recebê-la
por escrito - sobre as definições e as razões do veto que vêm a seguir.

No trecho sobre o qual os técnicos da Fazenda se debruçaram -
aliás, acredito que por muito tempo -, quando, naquele balcão de
negócios - perdão, naquela Secretaria -, dizem o seguinte: “Entretanto
o § 61...”. Isso quanto ao veto à minha emenda que reduziria o ICMS
dos taxistas em cooperativa para 3% - nem mais nem menos do que
isso. Só estava pondo em igualdade de condições as companhias
aéreas, pobrezinhas, como TAM, GOL e outras mais, que abastecem
com combustíveis com custo de 3% do ICMS.

Em razão disso, respondem aqui num trecho... Aliás, não vou cansar
os senhores, pois esta é uma peça muito deprimente. Não posso
acreditar que isso tenha vindo assinado pelo Governador Aécio
Neves: “Entretanto o § 61 ora discutido autoriza a redução de carga
tributária do combustível destinado à cooperativa de táxis para uso
dos seus cooperados. Desse tratamento resulta que as pessoas que
estiverem vinculadas à cooperativa terão tratamento diferente, mais
benéfico do que os motoristas de táxi que não forem ligados à
cooperativa. Inexiste qualquer dessemelhança entre os taxistas
vinculados à 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”.

Sr. Presidente, crítica mais do que esta não farei por enquanto. Para
que eu acredite que o cidadão que elaborou este parecer não esteja
esperando que o Deputado Irani Barbosa contribua com pé de botina -
e obviamente os taxistas jamais poderiam determinar que fosse dado
um pé de botina -, se não sei ler, gostaria que V. Exa., como
Presidente desta Casa, nos bons termos da legislação do nosso
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Estado e do nosso país, solicitasse ao Deputado que puder assumir
as  funções de 1º-Secretário que leia os mesmos trechos que li do
veto - se quiser lê-lo na íntegra, não importa - e o art. 42, para saber
que diferença existe entre uma cooperativa de táxi e uma cooperativa
de empreiteiros ou talvez uma cooperativa de outras coisas mais
neste Estado.

Gostaria que estivesse enganado e não soubesse ler nem
interpretar; todavia, que estivesse certo de que isso aqui não foi a falta
do pé de botina: alguns funcionários da Secretaria de Fazenda, que
são assalariados de alguns segmentos do nosso Estado, que fazem
com que o governo, às vezes, assine um veto dessa natureza quando
ele mesmo, na sua mensagem, envia semelhantes e iguais às que
apresentei. Que diferença há entre o taxista de uma cooperativa de
café, que diferença há entre o taxista de uma cooperativa e um
fornecedor de leite? Que diferença há entre o taxista de cooperativas
e fornecedores de insumos para usineiros ou outras cooperativas mais
potentes do que ele?

Sr. Presidente, queria só entender que isso não ficará para o
Governador Aécio Neves como se fosse uma perseguição a uma
classe desfavorecida, mas que todos a usamos e temos de respeitá-
la. Além disso, é uma classe de que fiz parte e da qual tenho orgulho.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Gostaria que V. Exa. solicitasse ao

Deputado Getúlio Neiva que fizesse a leitura desse veto e desse
parágrafo que beneficia secretarias. Peço a V. Exa. que seja
condescendente e faça essa leitura. Sr. Presidente, gostaria que outra
pessoa fizesse a leitura para que eu não saia daqui com o sentimento
de que talvez não tenha sabido interpretar o que está no projeto e no
veto.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura dos referidos trechos da Mensagem nº 152/2008.

O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - (- Lê:) “Entretanto, o §
61 ora discutido autoriza a 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 à
cooperativa terão tratamento diferente, mais benéfico do que os
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motoristas de táxis que não forem ligados à cooperativa. Inexiste
qualquer dessemelhança entre os taxistas vinculados à cooperativa de
táxis e os demais, que justifica 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.

§ 42 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas com mercadoria de
propriedade do cooperado ou associado e a ele destinada, quando
promovidas pela cooperativa ou associação de que faça parte,
instituída para cumprir as obrigações tributárias em nome de seus
filiados e detentora de inscrição coletiva no cadastro de contribuintes
do ICMS, nos termos do regulamento.”

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, tenho a impressão de
que li e entendi corretamente. O que pode para algumas cooperativas
não pode para a cooperativa dos taxistas. Então, quer dizer que o
produtor de café cooperado poderá ter vantagem, aquele que não é
cooperado não é diferente; o da cooperativa leiteira poderá ter
vantagem, o que não é, tanto faz, que se dane; o que participa de uma
cooperativa de transporte poderá ter os benefícios, o que não participa
dessa cooperativa não poderá ter benefício, e tanto faz; o que faz
parte de qualquer cooperativa - temos grandes delas que levam
grandes vantagens - pode, esse não faz nenhuma diferença do
cidadão comum. Mas o cooperado... Só há uma cooperativa em Minas
Gerais com posto de gasolina. Queríamos exatamente mostrar que
essa diferença iria unir todos os motoristas de táxi deste Estado para
um bem comum, para melhorar seus rendimentos - quase 90% dos
táxis em Minas Gerais são de particulares, são pessoas que
trabalham no dia-a-dia, criaria competição para o transporte coletivo e
até o cidadão deixaria o seu veículo em casa, melhorando a receita e
a renda dessas famílias detentoras de licença para o transporte
individual. As razões do veto me deixam estarrecido. Fazem uma
rebuscada na nossa Constituição, que não é tão perfeita assim.

Num dia desses, lerei aqui um artigo da Constituição que conheço e
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que só serviu a uma pessoa, que, aliás, não chegou a fazer utilização
dele. Mas ressalto, Sr. Presidente, que ele foi colocado para atender a
um único cidadão, não mais do que um - e o Deputado Irani Barbosa
tem conhecimento disso. Não sei quantos mais atendem a um único
cidadão, mas não gostaria de levar a impressão de que o governo do
Estado agirá assim pelo simples arrepio de o Deputado Irani Barbosa
não fazer a procissão do beija-mão para que se obtenham os favores
necessários, uma vez que temos emendas apresentadas a esse
mesmo projeto que beneficiam muito poucos, mas com muitos favores
e muito dinheiro, o que não seria o caso dos taxistas. Deputado
Antônio Genaro, nossa jornada é longa, pois somos um dos primeiros
decanos desta Casa, com o Deputado Ademir Lucas e o Deputado
Getúlio Neiva, meu companheiro de Congresso. Nunca vi uma
situação dessa e não sei a que nível chegaremos. Uns que se
consideram mais poderosos que os outros querem transformar seu
lugar em uma autarquia ou secretaria mais poderosa que os poderes.
O poder desta Casa hoje se resume a isso, mas nunca vi nenhuma
calmaria que não precedesse uma grande tempestade. Deus queira
que não seja isso. Sr. Presidente, fica aqui a consulta sobre as razões
do veto e sua semelhança com o art. 42. Gostaria que V. Exa. o
remetesse para um novo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa. Se ela não estiver dependendo do pé de botina,
deve manter a dignidade desta Casa para que não tenhamos que
buscar aqueles que levaram o pé de botina e para que tenhamos um
projeto dessa natureza com algum veto nesta Casa. Muito 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, Deputado Doutor Viana,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores telespectadores, teria
dois registros a fazer nesta Casa. Ontem fiz alusão ao primeiro deles,
que diz respeito à posse, no próximo dia 23, do novo Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes. Seu nome, é claro, foi
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aprovado por nove votos a um de seus colegas, e ele está sendo
sabatinado no Senado da República, entretanto, antes mesmo de sua
posse, o próprio Supremo Tribunal Federal julgou uma ação de
improbidade administrativa que existia contra seu futuro Presidente.
Já li aqui os termos da decisão, em que fica clara, para todos os
advogados de Minas e do Brasil, a tese que defendia na Assembléia
desde fevereiro do ano passado, quando discutíamos aqui alguns
parâmetros para o comportamento do Ministério Público de Minas
Gerais. Isso está claro para nós, que somos advogados, porém é
preciso estar claro para os operadores de direito, especialmente
nossos colegas advogados que hoje exercem cargos de Promotor de
Justiça ou Procurador-Geral.

Esta é uma questão que entulha, de forma forte, os fóruns das
várias comarcas de Minas e do Brasil, os Tribunais Regionais, o
Superior Tribunal de Justiça e até a pauta do próprio Supremo
Tribunal Federal. Trata-se da questão da confusão que é feita pelos
Srs. Promotores de Justiça quando aplicam uma tentativa de correção
de rumos das ações dos agentes públicos. E pedem, acionam para
que eles sejam apenados pelo crime de responsabilidade e, em
paralelo, de forma equivocada, errônea, também por improbidade
administrativa. Os mais competentes juristas deste país, os mais
brilhantes Desembargadores deste país têm falado de forma clara e
por isso grande número de ações promovidas pelos Promotores de
Justiça são derrogadas nos Tribunais intermediários, regionais e
superiores, porque os Promotores de Justiça cismam em tentar
imputar a agentes públicos crime que é da responsabilidade de
servidor público. A improbidade administrativa não cabe, não está em
lei nenhuma e nunca coube a agentes públicos, mas a servidores
públicos. Aos agentes públicos, cabe o crime de responsabilidade. No
entanto os Srs. Promotores de Minas e do Brasil têm o hábito de
processar. E posso falar com tranqüilidade, pois, dos 48 processos
que tenho, 19 são por improbidade administrativa, de forma irregular,
de forma manipulada. E ontem, ao citar esse assunto aqui, eu estava
cumprimentando o Ministro que era do Ministério Público Federal, que
foi Procurador-Geral da República, e ele mesmo foi vítima de uma
ação de improbidade administrativa. Vejam que coisa curiosa: o futuro
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Presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que
assumirá no próximo dia 23, na semana passada teve a decisão sobre
essa ação de improbidade administrativa que o Ministério Público
tentava imputar-lhe - e a decisão foi de seis a um.

Mas é preciso que destaquemos esse aspecto para que os
Prefeitos, ex-Prefeitos e Vereadores, vítimas da ação contumaz dos
Promotores “holofotários”, saibam como pensa o futuro Presidente do
Supremo Tribunal Federal, e vou ler. Embora tenha integrado carreira
no Ministério Público Federal, Gilmar Mendes sempre foi um crítico da
atuação de Procuradores e Promotores de Justiça que dão
declarações públicas sobre inquéritos e expõem indevidamente os
investigados. No ano passado, ele próprio teve um bate-boca no
Plenário do Supremo Tribunal Federal com o Ministro Joaquim
Barbosa, também um “holofotário”, de quem fui colega no Ministério
Público. O futuro Presidente do STF também reclama do suposto uso
abusivo de ações de improbidade administrativa e considera que
muitas delas são motivadas por interesses pessoais, políticos ou
corporativistas de Procuradores.

Vou repetir: o futuro Presidente do Supremo Tribunal Federal
reclama do suposto uso abusivo de ações de improbidade
administrativa e considera que muitas delas são motivadas por
interesses pessoais, políticos e corporativistas dos Procuradores.
Mendes, inclusive, foi alvo de ação de improbidade administrativa. O
Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República eram
acusados, àquela época, de irregularidades na contratação dos
servidores. Então vejam os senhores como nós, Deputados que
votamos aquele projeto na tentativa de dar um norte diferenciado ao
Ministério Público de Minas Gerais, estávamos certos.

O Dr. Jarbas Soares, que ocupa hoje o cargo de Procurador-Geral,
reconheceu isso, de público, ao tomar duas decisões que eram
sugeridas no próprio projeto de lei que apresentamos e defendemos
aqui, na Assembléia. Mas a ação ainda foi tímida.

Minas Gerais podia dar um exemplo para o Brasil, normatizando o
comportamento dos nossos Promotores de Justiça, evitando esse
embate desnecessário com o Poder Legislativo, de um órgão do
Poder Executivo, auxiliar da Justiça. Por que permanecer esse
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problema se sabemos que essas ações de improbidade têm motivo
diferenciado daquele da aplicação ou da melhoria da aplicação das
leis? Sabemos muito bem quais são os objetivos.

Não tenho a coragem do Deputado Irani Barbosa de falar
determinadas coisas, mas tenho, Sr. Presidente, alguns casos
interessantes na minha vida pública. Por exemplo, quando uma Juíza,
na minha cidade, assinou 3 mil notificações judiciais contra devedores
de IPTU as quais já tinham sido feitas no ano anterior. Ela repetiu as
notificações no mês de setembro, antes das eleições, notificações
absolutamente indevidas. E, curiosamente, após assinar a última das
notificações judiciais, essa Juíza foi promovida para Belo Horizonte.
Então há casos corriqueiros interessantes da minha vida particular, Sr.
Presidente, que valem como exemplo. Um Promotor de Justiça e sua
esposa, pois ele é casado com uma Promotora de Justiça,
perseguiram-me durante todo o meu mandato, a serviço do PT, e
foram promovidos para Belo Horizonte. Um outro Promotor promoveu
uma confusão tremenda, reunindo-se com a Prefeita do PT para
receber denúncias contra Getúlio, reunindo-se com o a imprensa para
divulgar a denúncia. Ele ficou lá três meses e foi imediatamente
promovido. Bater em Getúlio Neiva, em Teófilo Otôni, significa buscar
promoção, subir na vida. Coisa curiosa! Não queremos isso para o
nosso Estado. não queremos isso para a nossa terra. Graças a Deus,
chegaram lá Promotores equilibrados, eficientes, que estão
trabalhando direitinho. E, por incrível que pareça, Sr. Presidente, os
Promotores que trabalham direito estão levando paulada da Prefeita
do PT. Que interessante! Quando os Promotores serviam como braço
jurídico do PT, eles eram maravilhosos, mas agora não prestam mais,
passaram a atuar normalmente, a verificar tudo direito, a trabalhar de
forma equilibrada; então não prestam mais. Essas queixas que
fazemos dizem respeito à ação parlamentar.

Deputado Antônio Genaro, o Parlamento precisa ser valorizado.
Essa exacerbação por parte do Ministério Público de querer fazer leis
é terrível. Ninguém mais quer ser candidato a Prefeito, a Vereador, a
nada, porque não pode mover uma palha. Tudo é suspeito. O político
é tido, antecipadamente, como sem-vergonha, ladrão, safado.

Ora, não há Juízes safados? Não há Promotor, advogado ou médico
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safado? Toda categoria os tem. Mas nós, políticos, que colocamos
nossas vidas a serviço do interesse do povo, que arriscamos, às
vezes, nossa pele na defesa dos interesses do povo, somos
execrados, porque há um comportamento diferenciado daquelas
pessoas, jovens até, que assumem uma autoridade que não podiam
assumir. Não estavam preparados, e lembramo-nos daquela frase
antiga: “Quer conhecer o homem, dê-lhe o poder”. Veremos se o
indivíduo presta ou não quando o mesmo estiver com o poder nas
mãos. Sem poder, todos são iguais. Dêem uma nesguinha de poder
para o cidadão que ele se transmuda, se transforma.

A classe política precisa reagir. Tenho pautado meu trabalho nesta
Assembléia pela defesa da classe política. Na verdade, quando falam
que a classe política é a culpada por todas as desgraças do Brasil,
ninguém se lembra, por exemplo, que, ao longo de 20 anos, o PT
lutou conosco contra a ditadura, contra os decretos-lei da ditadura. E
hoje o Lula diz que não tem como governar sem medida provisória,
que é o decreto-lei da época da ditadura. Que é o decreto-lei da
ditadura e o que é a medida provisória? Uma lei feita apenas pelo
Poder Executivo, que a enfia goela abaixo no parlamento, que
começou a reagir para não receber mais essa imposição, essas
decisões já tomadas, já transformadas em lei, que empatam a pauta
do Congresso, não permitindo que este resolva as grandes questões
nacionais.

Reforma tributária é ilusão. Reforma política, ilusão. Tudo pano de
fundo, nariz de cera, para fazer de conta que estão fazendo algo,
quando na verdade ninguém lanceta o tumor cancerígeno da vida
pública brasileira para colocar “cada macaco no seu galho”. O Poder
Legislativo é Poder Legislativo; o Poder Executivo é Poder Executivo;
o Poder Judiciário é Poder Judiciário; e o Ministério Público não é nem
um nem outro, mas auxiliar do Executivo e da Justiça. As coisas não
estão claras, o que precisa acontecer. Toda autoridade deve ser
respeitada. O Soldado que está comandando o trânsito precisa ser
respeitado. O Promotor de Justiça, o Juiz, o político também têm de
ser respeitados. Há aqueles que contestam essa tese.

Quando chegarem as próximas eleições, estarão aqui outros
Deputados. A renovação nesta Casa foi pequena porque o povo



978

aprovou a maioria dos Deputados da Assembléia de Minas, o que
significa que o povo, apesar da perseguição sistemática da qual a
classe política tem sido vítima, está aprovando a posição dessas
pessoas em seus locais de atuação. No Congresso Nacional, ocorre o
mesmo. Por que ficarmos, então, a vida inteira nessa beligerância
fantástica entre os Poderes, uma beligerância causada por um órgão
que não é poder, ou seja, o Ministério Público?

Estranhamos muito, Sr. Presidente, esse tipo de atitude e
ressaltamos este fato. Teremos, a partir do dia 23, o Presidente do
Supremo Tribunal Federal pensando como nós, pois sabe a diferença
entre crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Algo
tão singelo, tão simples; todavia, nesta terra brasileira, às vezes é
preciso acontecer algum fato curioso, como este: é a primeira vez que
um Presidente do Supremo Tribunal Federal foi vítima de uma ação
de improbidade administrativa. Era preciso acontecer uma aberração
como essa para que todos despertassem e dissessem: “A partir de
agora, será necessário mudar o comportamento”. E, se não mudar o
comportamento, Sr. Presidente, o Ministério Público vai caminhar para
a sua própria desmoralização.

Queremos um Ministério Público forte, que nos ajude a fazer com
que a sociedade brasileira seja mais equilibrada. Todavia, não
podemos permitir, Sr. Presidente, que o Executivo continue fabricando
leis, e que, paralelamente a isso, o Ministério Público, que é um órgão
do Poder Executivo, também faça leis. Para fazê-las, o povo nos
escolheu.

Quem ouviu, há pouco, o discurso do Deputado Irani Barbosa sabe
por que nós é que devemos fazer leis. Ora, porque temos o
sentimento do povão, da maioria das pessoas que estão sofrendo.
Sabemos o que sentem as pessoas com quem convivemos em
nossas cidades, ruas, bairros. Não fizemos concurso para sermos
Deputados, fomos eleitos. Quem faz concurso pode fechar-se em sua
casa, não precisa conversar nem cumprimentar ninguém e, assim,
não conhece o sentimento do povo.

Porém, de acordo com o nosso entendimento, a Justiça é o espírito
da lei, e não a letra fria e às vezes mal colocada da lei. Não
desejamos mais digladiar com o Ministério Público. Pelo contrário,
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queremos conviver em paz com esse órgão. Desejamos que seus
Promotores sejam respeitados e queridos nas comunidades onde
moram. Assim, poderemos dizer que, em sendo respeitados, nós
também os respeitaremos. Ninguém pode exigir respeito se não for
capaz de dar o exemplo, ou seja, se não souber respeitar o
companheiro.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Agradeço-lhe, Sr. Presidente. Seguindo

o raciocínio do Deputado Getúlio Neiva, respeitamos muito o
Ministério Público, que deu uma grande contribuição à
redemocratização, pois atuou em defesa dos interesses sociais, da
ética e da transparência. Reconhecemos que esse órgão possui
excelentes Promotores que desenvolvem um belíssimo trabalho.
Todavia, temos de dizer também que ocorrem excessos,
principalmente do ponto de vista administrativo e eleitoral. Muitas
vezes, um Promotor Eleitoral assume uma responsabilidade, mas não
entende nada de direito eleitoral, não aprendeu essa disciplina na
faculdade. Muitas vezes até recebe um “plus” de salário para atuar
como Promotor ou Juiz Eleitoral e quando começa a aprender alguma
coisa é substituído por outro. Citarei o exemplo de um absurdo que
aconteceu agora, à tarde. Estamos realizando uma campanha em
todo o Estado objetivando a redução da tarifa da energia elétrica da
Cemig. Estávamos em Coromandel colhendo assinaturas para um
abaixo-assinado e fixando cartazes. De repente, a Promotora da
cidade, Sandra Guimarães Cardoso, chegou acompanhada de
policiais, pegou os cartazes e os colocou dentro de seu carro.
Presenciamos uma cena de autoritarismo e arbitrariedade total, uma
vez que, sem decisão judicial, a Promotora tomou essa atitude
unilateral, infringindo a legislação. Para tanto, alegou que nossa
equipe estava fazendo propaganda política. Não entende nada de
direito eleitoral. Registro aqui o nosso repúdio. Vamos tomar todas as
providências legais cabíveis. Depois fomos à cidade de Abadia dos
Dourados, com cujos policiais ela entrou em contato. Disse que, se a
nossa equipe estivesse lá, iria apreender nosso veículo, que era um
ônibus, bem como todo o material que estávamos utilizando. Disse
que não poderíamos ficar na cidade nem mesmo para colher
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assinaturas para o abaixo-assinado, o que, aliás, é um direito de todo
cidadão. Está previsto na Constituição que todo cidadão tem o direito
de se expressar. E mais: consultamos o TRE para saber se o
Deputado pode divulgar sua atividade parlamentar, inclusive em
“outdoor”. E temos um parecer jurídico do TRE em que se permite, em
que é dado esse direito, dizendo que é uma obrigação de todo
parlamentar dar publicidade para seus atos. No entanto, vem uma
Promotora autoritária dizendo que, se o veículo ficar lá, mandaria
apreendê-lo. É um absurdo total. Estamos indignados com essa
situação e, na hora, entramos em contato com os policiais, Cbs.
Adriano e Correia, solicitando-lhes que fizessem o boletim de
ocorrência. Eles iriam lavrar o boletim de ocorrência, no entanto,
passados alguns instantes - parece-me -, eles se comunicaram com a
Promotora, e ela interferiu na ação, uma vez que não queriam mais
fazer o BO. Entrei em contato com o Deputado Sargento Rodrigues e
conversamos muito sobre o caso. Se o boletim de ocorrência não
fosse lavrado, iríamos entrar com uma ação contra os policiais por
prevaricação. É obrigação deles lavrar o boletim de ocorrência
relatando o que tinha acontecido; ou seja, que a Promotora havia feito
ameaça dizendo que, se o ônibus ficasse na cidade de Abadia dos
Dourados, iriam também apreendê-lo. Situações como essa são
lamentáveis e, de certa forma, mancham o trabalho do Ministério
Público, que tem excelentes Promotores. Tenho todo o respeito pelo
Procurador-Geral, Dr. Jarbas, mas não podemos abaixar a cabeça.
Não temos medo, então iremos em frente e tomaremos todas as
providências. Essa Promotora tem de ter responsabilidade. Não quero
crer que a Promotora tenha sido envolvida pelo sistema político
regional ou local - não sei que interesses estão envolvidos -, que
tenha agido de má-fé, que não tenha conhecimento da legislação.
Promotora Sandra Guimarães Cardoso, pode ter a certeza de que
tomaremos todas as providências. Não temos medo. Enfrentamos
uma empresa poderosa que tem o faturamento de quase
R$2.000.000.000,00. Enfrentamos também a grande imprensa, que,
de certa forma, recebe milhões e milhões da Cemig, os quais são
gastos em publicidade. Tentaram chantagear-me, mas não aceitei a
chantagem da imprensa nem da empresa. Levantamos a cabeça,
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fomos adiante e nos mobilizamos, realizando uma grande audiência.
Milhares e milhares de pessoas assinaram o abaixo-assinado. Não
abaixaremos a cabeça para a senhora, que está infringindo a
legislação. Tomaremos todas as providências legais contra essa
Promotora, que tem a responsabilidade de cumprir a lei.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica às Deputadas e aos
Deputados e a todos que, neste instante, está sendo instalada, no
Salão Nobre, a Frente Parlamentar Antidrogas em Minas Gerais.

A Presidência, por ocasião da semana da Páscoa, deseja a todos
uma feliz Páscoa e que a paz de Cristo reine nos corações de todos, e
não só agora mas para sempre. Que a Páscoa seja perene.

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 24, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento do ofício da Sra. Karla
Yoshida Arns, Assessora Especial do Ministro da Integração Nacional,
em resposta ao Requerimento nº 1.556/2007, da Comissão,
informando que, entre os projetos selecionados para implementação
no Programa de Revitalização, no período de 2007 a 2010, cerca de
70% dos recursos financeiros são destinados a obras de esgotamento
sanitário, atendendo a 194 Municípios; a Codevasf é a executora do
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Programa de Revitalização do São Francisco e Parnaíba e conta com
outros órgãos parceiros tanto do governo federal quanto dos governos
estaduais cuja parcela da bacia se encontra inserida. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 618/2007
(Deputado Inácio Franco) e 1.706/2007 (Deputado Fábio Avelar) ,
ambos no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.583/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator:
Deputado Almir Paraca); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 16/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Fábio Avelar).
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Almir Paraca,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.566/2007 com a
Emenda nº 1, apresentada, no 1º turno, o Presidente defere o pedido
de vista do Deputado Fábio Avelar. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.859/2007 (relator:
Deputado Sávio Souza Cruz), que recebeu parecer por sua
aprovação. 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 Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a realização de
audiência pública para discutir o transporte de cargas perigosas no
Estado e os eventuais riscos ao meio ambiente, representados por
acidentes rodoviários com esses produtos; Almir Paraca em que
solicita visita técnica a pontos estratégicos das áreas de proteção
ambiental nas quais será promovida a desafetação nos Municípios de
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos, além de audiência
pública para discutir o Projeto de Lei nº 1.444/2007, de autoria do
Governador do Estado, que trata deste assunto; e Wander Borges em
que solicita a realização de audiência pública com a finalidade de
debater a situação ambiental da exploração mineral executada pela
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Empabra - Empresa de Mineração Pau Branco Ltda., e especialmente
seu projeto de utilizar o sistema viário do Município de Sabará para
retirar os resíduos oriundos da exploração mineral de uma mina
desativada, localizada em Belo Horizonte. Foi adiada a votação do
requerimento do Deputado Deiró Marra em que solicita a realização
de audiência pública no Município de Patrocínio para tratar de
assuntos ligados ao meio ambiente, em especial a pesca predatória
realizada naquela região, a requerimento dos Deputados Fábio Avelar
e Almir Paraca. A Presidência comunica o recebimento dos seguintes
requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do Deputado
Fábio Avelar em que solicita a realização de audiência pública com a
finalidade de discutir o Projeto de Lei nº 1.764/2007, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de instalação de sistema de aquecimento de água
por meio de aproveitamento da energia solar nas novas edificações
que especifica e dá outras providências; e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva em que solicita seja realizada visita da Comissão ao Município
de Frutal, com a finalidade de conhecer as instalações do Instituto
para Ciências Aplicadas da Água (Hidroex), projeto ambiental inédito
que está sendo implantado pelo governo de Minas naquele Município.
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 março de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Cecília Ferramenta.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/3/2008
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio e Walter Tosta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
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para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.398/2007, no 1º turno; 1.958 e 1.962/2007, 1.987 e 1.998/2008,
em turno único (Deputado Walter Tosta); 1.275 e 1.700/2007,
2.003/2008, em turno único (Deputado Domingos Sávio); 1.940, 1.960
e 1.965/2007, 2.002/2008, em turno único (Deputada Elisa Costa);
2.005 e 2.008/2008, em turno único (Deputado Antônio Carlos
Arantes). 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 1.184/2007, com a Emenda nº 1, 1.869, 1.882, 1.883, 1.907,
1.915, 1.919, 1.926, 1.937 e 1.947/2007 (relator: Deputado Domingos
Sávio); 1.405, 1.576, 1.735, 1.889, 1.910, 1.922, este com a Emenda
nº 1, 1.923 e 1.936/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes);
1.592, 1.728, 1.863, 1.896, 1.897, 1.899, este com a Emenda nº 1,
1.905, 1.913, este com a Emenda nº 1, 1.920, 1.929 e 1.946/2007
(relatora: Deputada Elisa Costa); 1.755 com a Emenda nº 1, 1.861,
1.901, 1.906, 1.914, este com a Emenda nº 1 e 1.918/2007 (relator:
Deputado Walter Tosta), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.857, 1.864 e 1.894/2008. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.820, 1.825,
1.840, 1.841 e 1.850/2007. 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 Domingos Sávio, Walter
Tosta e Antônio Carlos Arantes (2) em que solicitam seja realizada
audiência pública para se debater a edição de normas gerais, pela
União, voltadas para a promoção da acessibilidade das pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida, a serem implementadas em
parceria com o Estado e os Municípios; solicitam, ainda, que seja
formulado apelo ao Presidente e ao Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados, bem como ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social de Minas Gerais, para que sejam envidados esforços para
priorizar a apreciação da matéria encaminhada ao Congresso
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Nacional pelo Presidente da República por meio da Mensagem nº
711/2007; Carlin Moura (2) em que solicita sejam realizadas
audiências públicas para se discutir a situação dos funcionários da
limpeza da MGS lotados na rede Fhemig e a redução da jornada de
trabalho sem redução de salário, matéria em pauta no Congresso
Nacional; Doutor Viana em que solicita a realização de audiência
pública para se discutir a situação dos feirantes da Feira de Veículos
do Mineirão. 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 março de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Walter Tosta.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 6/3/2008

Às 9h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite, Vanderlei Miranda e Walter Tosta,
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 Vanderlei
Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a 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. Antônio Carlos de
Oliveira, Promotor de Justiça; e Leopoldo Portela Júnior, Defensor
Público-Geral (28/2/2008); Marcos Helênio Leoni Pena,
Superintendente Regional do Incra em Minas Gerais; Francisco Vieira
Chagas, Delegado-Geral de Polícia; e da Sra. Edlaine Pereira de
Sousa, Gerente de Assuntos Jurídicos da Fundação de Assistência
Médica e Urgência de Contagem - Famuc (1º/3/2008). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo
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Guedes (4), em que solicita seja formulado apelo ao Governador do
Estado com vistas ao aumento do efetivo policial civil e militar no
Norte de Minas e à instalação da Companhia de Polícia Militar no
Município de Manga; sejam encaminhadas cópias das notas
taquigráficas da reunião realizada no Município de Montalvânia, em
5/3/2008, ao Major PM Jorge Bonifácio, Comandante do 30º Batalhão
da Polícia Militar de Januária, e ao Ministério Público Estadual para
tomada de providências; ao Corregedor da Polícia Militar e ao Ouvidor
da Polícia Civil, cópias das denúncias apresentadas pelo menor Jadiel
da Mata de Jesus, para a apuração dos fatos; Durval Ângelo e Paulo
Guedes, em que solicitam seja encaminhado à Delegacia de Polícia
de Montalvânia e à Chefia Regional da Polícia Civil em Montes Claros
pedido de informações sobre o andamento do inquérito instaurado
para apurar violência praticada contra o radialista Francisco de Assis
da Mata, de Montalvânia; João Leite, em que solicita seja
encaminhada aos Deputados Estaduais cópia da correspondência do
Rabino Leonardo Alanati, da Congregação Israelita Mineira, em que
se posiciona contra todo tipo de preconceito e racismo; Carlin Moura,
em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
de Segurança Pública para, em audiência pública, debater a
construção e gestão de um complexo penitenciário em Ribeirão das
Neves, a ser implementado mediante contrato de parceria público-
privada, em regime de concessão administrativa; Durval Ângelo (5),
em que solicita seja formulado apelo à 12ª Promotoria de Justiça de
Montes Claros com vistas à apuração de denúncia de tortura
apresentada por Diego Carneiro Silva, que alega ter sido espancado
por policiais militares no Município de Montes Claros; seja formulado
apelo ao Corregador da Polícia Militar com vistas à apuração de
possível fraude no preenchimento de Boletim de Ocorrência por
policial militar no Município de Montalvânia; seja realizada, visita à
Delegacia do Município de Conceição de Alagoas, para averiguar
denúncias de tortura sofrida pelos presos; seja realizada reunião
conjunta desta Comissão com a de Meio Ambiente para, em audiência
pública, debater os Projetos de Lei nºs 124 e 1.304/2007, que
dispõem sobre o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça; e seja
realizada reunião para, em audiência pública, obter esclarecimentos
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sobre a morte de Thiago Zanin de Lima, em 14/12/2007; e Durval
Ângelo e João Leite (3), em que solicitam sejam realizadas reuniões
para, em audiência pública, debater, na Câmara Municipal de
Timóteo, o assassinato de Fernanda Tamara Silva Rosa, ocorrido em
dezembro de 2007; e debater sugestões de alteração no Código
Nacional de Trânsito que visem à redução de acidentes com vítimas
de morte; seja agendada audiência com a Sra. Márcia Milanez,
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado, relatora do
inquérito 1.0342.06.080313-3/001, para debater o caso de Rafael
Renes Tomaz, apenado por crime que afirma não haver cometido.
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 março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite - Padre

João.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.197, EM 11/3/2008

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Neider Moreira e Lafayette de Andrada, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Veto Parcial
à Proposição de Lei nº 18.197 e discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer do relator, Deputado Neider Moreira,
que conclui pela manutenção do veto. Suspende-se a reunião por 5
minutos, para a lavratura da ata desta reunião. Reabertos os trabalhos
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider
Moreira, o Presidente dispensa a leitura da ata, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Paulo Cesar, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2008
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta (substituindo o Deputado Almir Paraca, por
indicação da Liderança do PT) e os Deputados Sávio Souza Cruz e
Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Paulo César Quintal Scofield Soriano,
proprietário de imóvel no Condomínio Aldeia da Cachoeira das
Pedras, fazendo denúncias de poluição ambiental causada por obras
da Copasa-MG naquela região, e do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim,
Subsecretário da Casa Civil, publicados no “Diário do Legislativo” do
dia 6/3/2008. O Presidente acusa o recebimento Projeto de Lei nº
1.951/2007, em turno único, para o qual designou o Deputado Inácio
Franco como relator. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.566/2007 (relator: Deputado Almir Paraca) com a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, apresentada. Na ausência do relator,
o Presidente designa o Deputado Fábio Avelar para elaborar a nova
redação do parecer. O Projeto de Lei nº 1.444/2007, no 1º turno
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz) é convertido em diligência aos
seguintes órgãos: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama -, Associação Mineira de



989

Defesa do Ambiente - Amda -, Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais - CPRM -, Fundação Biodiversitas e Grupo Bambuí de
Pesquisas Espeleológicas. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.709/2007. 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 Deiró Marra em que solicita a realização de audiência
pública no Município de Patrocínio para tratar de assuntos ligados ao
meio ambiente, em especial a pesca predatória nessa região; Dalmo
Ribeiro Silva em que solicita seja realizada visita da Comissão no
Município de Frutal para conhecer as instalações do Instituto para
Ciências Aplicadas da Água (Hidroex), projeto ambiental inédito que
está sendo implantado pelo governo de Minas no Município acima
referido; Fábio Avelar em que solicita a realização de audiência
pública para discutir o Projeto de Lei nº 1.764/2007, que dispõe sobre
o obrigatoriedade de instalação de sistema de aquecimento de água
por meio de aproveitamento da energia solar nas novas edificações
que especifica e dá outras providências; e Cecília Ferramenta em que
solicita a realização de audiência pública no Município de Ipatinga,
com o objetivo de debater os impactos ambientais das atividades
industriais da empresa Frigolima, instalada na área urbana do
Município. A Presidência recebe os seguintes requerimentos, que
serão apreciados oportunamente: do Deputado Fábio Avelar em que
solicita que na audiência pública para discussão do Projeto de Lei nº
1.444/2007 seja ouvido também o Sr. Ricardo de Magalhães
Barbalho, analista ambiental do Ibama; e do Deputado Durval Ângelo
em que solicita a realização de reunião conjunta da Comissão com a
Comissão de Direitos Humanos para debater os Projetos de Lei nºs
124 e 1.304/2007, que dispõem sobre o Parque Estadual da Serra do
Rola-Moça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a ser realizada em 14/3/2008, às
9h30min, na Câmara Municipal de Paracatu, com a finalidade de



990

discutir fatos relacionados com a expansão da Rio Paracatu
Mineração S.A., determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE

DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
“MENSAGEM Nº 166/2008*

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o
inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, enviou a esta Casa, por
intermédio da mensagem em epígrafe, 17 processos administrativos
de legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”,
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem nº 166/2008, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa 17 processos de legitimação de lotes de
terras devolutas rurais, situados nos Municípios de Fronteira dos
Vales, Rio Pardo de Minas e Santo Antônio do Retiro, todos com área
superior a 100ha e devidamente instruídos pelo Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, autarquia vinculada à Secretaria
de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à
Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar,
previamente, a alienação ou a concessão de terra pública, de acordo
com os seguintes preceitos: a) a legitimação de terras devolutas
situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com
área limitada a 500m² e 2.000m², respectivamente; b) a alienação ou
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concessão de terra pública previstas no plano de reforma agrária
estadual aprovado em lei; c) a concessão gratuita do domínio de área
devoluta rural não superior a 50ha a quem cumpra os requisitos
constitucionais; d) em ação judicial discriminatória, limitada a área de
250ha, cumprida sua função social, nos termos do art. 186 da
Constituição Federal, e devolução, pelo ocupante, da área
remanescente; e) a alienação ou a concessão de terras públicas e
devolutas rurais com área de até 100ha.

Cabe observar, ainda, que o § 6º do art. 247 permite a alienação de
terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250ha “a
quem torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação
pessoal com ela”.

Esclareça-se que a tramitação dos processos far-se-á mediante o
disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020, de 1993, com a redação
dada pela Lei nº 12.416, de 1996, os quais estão desprovidos de
vícios jurídicos.

Diante dessas considerações, apresentamos projeto de resolução
ao final deste parecer, que aprova as devidas alienações, conforme
preceitua a mencionada decisão normativa, com as devidas correções
relativas aos nomes de posseiros, em alguns casos, e de localidade
em outro, em conformidade com os respectivos autos de processos
administrativos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2008

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela referente ao Anexo  (a que se refere o art. 1º da
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Resolução nº , de de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 25.3.2008.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Getúlio Neiva, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Chico

Uejo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 999/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Francisco de
Assis, com sede no Município de Lagoa da Prata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2007 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 999/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Francisco de Assis, com sede no Município de
Lagoa da 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, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade, alterado em 20/2/2008,
determina, no parágrafo único do art. 15, que as atividades dos
membros da diretoria não serão remuneradas e, no art. 35, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será incorporado
a associação congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 999/2007.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider
Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.824/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação ao trecho da MG-188 que liga os
Municípios de Unaí e Cabeceira Grande.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2007 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Em 11/12/2007, 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 26/2/2008.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.824/2007 tem por objetivo dar a denominação

de Prefeito Sebastião Alves Pinheiro - Tão - ao trecho da MG-188 que
liga os Municípios de Unaí e Cabeceira Grande, entre a cidade de
Unaí e o entroncamento da Fazenda Bolívia.

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 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 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
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públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a
matéria, estabelece a exigência de que o homenageado seja falecido,
que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade e a
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 26/2/2008, manifesta-se favoravelmente à pretensão da proposição
em análise e declara inexistir denominação oficial para o segmento
rodoviário em causa.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação, nesta
casa, do projeto de lei em análise.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.824/2007.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.867/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por objetivo dar denominação ao viaduto de retorno da
Rodovia MG-10, no Km 30.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 30/11/2007, vem a matéria
a esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno.
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Em 18/12/2007, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -, a fim de obter informações sobre o referido
viaduto. De posse da resposta, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.867/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Viaduto Embaixador José Aparecido de Oliveira ao
viaduto de retorno da Rodovia MG-10, no Km 30.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão citadas
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.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25 da
Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar
das matérias que não se enquadram no campo privativo da União
nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que fixa as
condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser
da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir
que o homenageado seja falecido e que se tenha destacado por
serviços prestados à coletividade.

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

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, se manifestou favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido viaduto
não possui denominação oficial.
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Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação do
projeto de lei em análise nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.867/2007.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

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

1.870/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar denominação a trecho da Rodovia LMG-638.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2007 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.

Em 18/12/2007, esta Comissão 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.870/2007 tem por escopo dar a denominação

de Rodovia Eli Pinto de Carvalho ao trecho da Rodovia LMG-638 que
liga o Distrito de Garapuava, no Município de Unaí, ao Município de
Uruana de Minas.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União estão citadas 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 L ei Maior. É a
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chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadrem no campo privativo da União nem do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
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, que se
tenha destacado por serviços prestados à coletividade e não exista
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 nota técnica,
se manifesta favoravelmente à pretensão da proposição em análise e
declara inexistir denominação oficial para o segmento rodoviário em
causa.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação do projeto
de lei em tela nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.870/2007.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

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

1.904/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga o Município de
Cabeceira Grande à Rodovia MG-188.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 e
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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.

Em 18/12/2007, esta Comissão 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 5/3/2008.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.904/2007 tem por escopo dar a denominação

de Manuel Romualdo da Silva ao trecho rodoviário que liga o
Município de Cabeceira Grande à Rodovia MG-188.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão citadas
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 nem do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
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 se
tenha destacado por serviços prestados à coletividade, além de
inexistir 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,
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sendo adequada a apresentação do projeto por membro deste
Parlamento.

Por fim, cumpre esclarecer que o DER-MG se manifestou
favoravelmente à pretensão do projeto e declara inexistir
denominação oficial para a rodovia em causa.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação do projeto
de lei em tela nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.904/2007.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

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

1.935/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Itabirana
de Handebol, com sede no Município de Itabira.

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 1.935/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Itabirana de Handebol, com sede no
Município de Itabira.

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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver estatuto
datado de 15/2/2008) determina no art. 2º, parágrafo único, que os
seus Diretores não serão remunerados; e no art. 39, § 1º que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
obras assistenciais de caráter filantrópico.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.935/2007.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.953/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo dar denominação ao trecho rodoviário que liga o
Município de Conceição de Ipanema à MG-111.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/12/2007, vem a matéria
a esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 26/2/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -, a fim de obter informações sobre o referido
trecho rodoviário. De posse da resposta, passamos à análise do
projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.953/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Prefeito Geraldo de Barros ao trecho rodoviário que
liga o Município de Conceição de Ipanema à MG-111.

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
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interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25 da
Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar
das matérias que não se enquadram no campo privativo da União
nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que fixa as
condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser
da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir
que o homenageado seja falecido e que se tenha destacado por
serviços prestados à coletividade.

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

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, se manifestou favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
rodoviário não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação do
projeto de lei nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.953/2007.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

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

1.965/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe
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visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Núcleo
de Colonização Rio Preto, com sede no Município de Unaí.

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 1.965/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Núcleo de Colonização Rio Preto, com
sede no Município de Unaí, que tem por finalidade proteger a saúde
da família, da gestante, da infância e da velhice e atua junto ao poder
público nas esferas federal, estadual e municipal, com o objetivo de
reivindicar melhorias para a coletividade.

Além disso, ela se propõe a desenvolver a agropecuária, a
suinocultura, a caprinocultura, a piscicultura e a apicultura da região
onde atua, além de executar um trabalho de integração
socioeconômica na busca das soluções que melhorem as condições
de vida de todos os segmentos. Combate a fome e a pobreza com
distribuição de cestas básicas e com a realização de campanhas para
arrecadação de recursos.

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

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

1.965/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.988/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-129 que
especifica, localizado no Município de Ouro Preto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
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preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 26/2/2008, 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 5/3/2008.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.988/2008 tem por escopo dar a denominação

de Avenida JN - José Nunes ao trecho da Rodovia MG-129, do km
128 ao km 132, que vai do Distrito de Antônio Pereira até a Vila
Residencial Antônio Pereira, localizado no Município de Ouro Preto.

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.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está
consagrada no § 1° do art. 25 da Carta Magna. É a c hamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não
constitui assunto de competência privativa da União ou do Município,
podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.
Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, q ue, além de atribuir
ao Legislativo a competência para dispor sobre a matéria, exige que o
homenageado seja falecido, tenha-se destacado por serviços
prestados à coletividade e a inexistência de outro próprio estadual
com a mesma denominação no Município.

Ademais, a Constituição 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
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deste Parlamento.
Cabe esclarecer que o DER-MG, mediante a nota técnica de

5/3/2008, manifesta-se favoravelmente à pretensão da proposição em
análise, pois o referido segmento rodoviário não possui denominação
oficial.

Entretanto, é preciso observar que o termo “avenida” refere-se a via
urbana, geralmente mais larga do que uma rua, característico de
próprios públicos municipais, integrantes do plano diretor de
desenvolvimento urbano, que contém normas de edificação, de
loteamento, de zoneamento e diretrizes urbanísticas convenientes à
ordenação de seu território. Já as vias destinadas ao tráfego de
veículos pertencentes ao Estado, que ultrapassam os limites de um ou
mais Municípios, devem ser denominadas rodovias.

Não se trata apenas de uma questão de denominação, mas de
identificar a natureza do próprio público, o que determina seu
tratamento junto aos poderes públicos e o responsável por sua
manutenção e conservação.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1 ao final
deste parecer, para adequar a nova denominação do trecho da
Rodovia MG-129 especificado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.988/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominado de Rodovia JN - José Nunes o trecho da

MG-129 compreendido entre o Km 128 e o Km 132, localizado no
Município de Ouro Preto.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

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

1.997/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Aldeia, com sede no Município de
Lajinha.

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 1.997/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Aldeia, com sede no Município de Lajinha.

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.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (veja alteração
registrada em 18/1/2008) determina no art. 1º que as atividades dos
seus Diretores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, vantagens ou bonificações; e no art. 26,
parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.997/2008.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

2.001/2008
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Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria dos Deputados Wander Borges e Antônio Júlio, o projeto
de lei em epígrafe visa instituir a Semana Estadual de Valorização das
Forças Armadas.

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 esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, XV, combinado com o
art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.001/2008 tem por escopo instituir a Semana

Estadual de Valorização das Forças Armadas, a ser celebrada
anualmente no mês de setembro, quando serão desenvolvidos
eventos, especialmente nas escolas públicas, para divulgação de suas
ações.

A Constituição da República, em seu art. 142, prevê que as Forças
Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei
e da ordem.

Subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, por determinação
do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 97, de 1999, as Forças
Armadas dispõem de estruturas próprias e um Comandante, oficial-
general do último posto da respectiva Força, que exerce sua direção e
gestão. Ainda nessa norma, o art. 16 determina que cabe às Forças
Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o
desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo
Presidente da República.

Como atribuições subsidiárias, compete à Marinha prover a
segurança da navegação aquaviária; orientar e controlar a Marinha
Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à defesa
nacional; contribuir para a formulação e condução de políticas
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nacionais que digam respeito ao mar; implementar e fiscalizar o
cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas interiores,
em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou
estadual, quando se fizer necessária, em razão de competências
específicas; além de cooperar com os órgãos federais, quando se fizer
necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional ou
internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas
portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de
comunicações e de instrução.

Para o cumprimento de sua missão constitucional, a Marinha é
responsável pela condução das operações navais brasileiras em geral
e, como missão secundária, pela cooperação com o desenvolvimento
nacional e a defesa civil. Tem como patrono o Marquês de
Tamandaré, o Almirante Joaquim Marques Lisboa, que prestou
relevantes serviços à Pátria.

Ao Exército, além de outras ações pertinentes, cabe como
atribuições subsidiárias contribuir para a formulação e condução de
políticas nacionais que digam respeito ao poder militar terrestre;
cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e,
excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e
serviços de engenharia; cooperar com órgãos federais, quando se
fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e
internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de
inteligência, de comunicações e de instrução; atuar, por meio de
ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, contra
delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em
coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando,
entre outras, as ações de patrulhamento, prisões em flagrante delito e
revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de
aeronaves.

Sua principal finalidade é ser uma instituição comprometida, de
forma exclusiva e perene, com o Brasil, o Estado, a Constituição e a
sociedade nacional. Nosso Exército é reconhecido internacionalmente
por seu profissionalismo, competência institucional e capacidade de
dissuasão, como poder militar terrestre apto a respaldar as decisões
do Estado, cooperar para a paz mundial e fomentar a integração
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regional.
Em tempo de paz, as tropas do Exército estão continuamente

preparando-se para atuar em situações de conflito ou guerra, além de
atuarem na defesa da faixa de fronteira, em conjunto com a Força
Aérea, e para levar alimentos e serviços médicos a pontos isolados do
território, participar de campanhas sociais e pesquisas científicas,
além da manutenção de estabelecimentos de ensino.

Já a Força Aérea Brasileira - FAB -, também conhecida como
Aeronáutica, tem como atribuições subsidiárias orientar, coordenar e
controlar as atividades de Aviação Civil; prover a segurança da
navegação aérea; contribuir para a formulação e condução da Política
Aeroespacial Nacional; estabelecer, equipar e operar, diretamente ou
mediante concessão, a infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e
aeroportuária; operar o Correio Aéreo Nacional; cooperar com os
órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos
de repercussão nacional e internacional, quanto ao uso do espaço
aéreo e de áreas aeroportuárias, na forma de apoio logístico, de
inteligência, de comunicações e de instrução; atuar, de maneira
contínua e permanente, por meio das ações de controle do espaço
aéreo brasileiro, contra todos os tipos de tráfego aéreo ilícito, com
ênfase nos que envolvem o tráfico de drogas, armas, munições e
passageiros ilegais, agindo em operação combinada com organismos
de fiscalização competentes, aos quais caberá a tarefa de agir após a
aterragem das aeronaves envolvidas em tráfego aéreo ilícito.

Considerando suas atribuições legais, sua amplitude, seu caráter
ambivalente e a visão institucional, a Aeronáutica tem como foco sua
atribuição principal e razão de ser como Força Armada: a defesa do
Brasil, impedindo o uso do espaço aéreo brasileiro e do espaço
exterior para a prática de atos hostis ou contrários aos interesses
nacionais. Para isto, dispõe de capacidade efetiva de vigilância, de
controle e de defesa do espaço aéreo, sobre os pontos e áreas
sensíveis do território nacional, com recursos de detecção,
interceptação e destruição.

Diante dessas considerações, o projeto de lei em análise apresenta-
se oportuno e meritório, pois cria uma semana específica para a
valorização dessas instituições, responsáveis pela garantia da
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soberania e integridade nacional. Embora nossas fronteiras sejam
pacíficas e o imenso mar que banha as costas brasileiras, livres de
guerras, há áreas marítimas que precisam ser patrulhadas, vazios
demográficos que precisam ser guardados e espaços aéreos vigiados,
tornando a Marinha, o Exército e a Aeronáutica imprescindíveis para
nossa Nação.

Por fim, cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem a finalidade de suprimir
informações desnecessárias e adequar o texto à técnica legislativa

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.001/2008 em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros, relator - Luiz

Tadeu Leite - Paulo Cesar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.002/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro Názia - Ascna -, com sede no Município de Vespasiano.

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 2.002/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Bairro Názia, com sede no Município de
Vespasiano, que tem por finalidade coordenar as obras e os
movimentos sociais dos moradores do referido bairro, articulando a
sua interação para o esforço de solucionar os problemas sociais,
econômicos, educacionais e de saúde.

Além disso, promove o desenvolvimento do potencial da coletividade
e a mobilização de recursos, proporcionando a elaboração de planos
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de melhoramentos e de bem-estar para todos. Por meio do estudo dos
problemas que os afetam e das alternativas de solução, concorre para
dinamizar e fortalecer os laços comunitários.

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

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

2.002/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.016/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Fraternidade, Justiça e Trabalho nº 37, com sede no Município de
Guaxupé.

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 2.016/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Loja Maçônica Fraternidade, Justiça e Trabalho nº 37, com
sede no Município de Guaxupé.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será arrecadado
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e administrado pela Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, e, no § 2º
do art. 15, que os ocupantes dos cargos institucionais não percebem
remuneração pelo desempenho de suas atribuições.

Por fim, cabe ressaltar 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, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.016/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

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

Fraternidade, Justiça e Trabalho nº 37 - Oriente de Guaxupé -, com
sede no Município de Guaxupé.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

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

2.038/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Grupo Vida Nova em Cristo, com sede
no Município de Patrocínio.

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 2.038/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Vida Nova em Cristo, com sede no Município de Patrocínio,
que tem por finalidade orientar preventivamente quem ainda não se
tornou dependente químico e recuperar aqueles que já se tornaram
viciados.
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O Grupo também promove iniciativas de habilitação de pessoas com
necessidades especiais, bem como dá apoio e suporte às suas
famílias. Seu compromisso estatutário se completa com a proteção à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e com o esforço
de inserção de seus assistidos no mercado de trabalho.

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

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

2.038/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.220/2007
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe

acrescenta dispositivo à Lei n° 14.171, de 15/1/200 2, que cria o
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Idene - e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/6/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização, para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que
apresentou. Cabe-nos agora analisar o mérito da proposição.

Fundamentação
O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

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

O Idene atua nas regiões mais pobres do Estado, com jurisdição em
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188 Municípios, por meio de diversas ações, como os Programas de
Turismo Solidário, Projeto Rondon, Programa Comunidade Viva,
Programa Sorriso no Campo, entre várias outros que buscam superar
ou atenuar as condições sociais degradantes que tornam sofrida a
vida de grande parte da população dessa região.

Os Municípios de que trata a proposição em exame - Arinos e
Formoso - limitam com as áreas beneficiadas pelo Idene e
apresentam situação socioeconômica similar à de seus vizinhos.
Segundo o “Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil”, publicado
pela Fundação João Pinheiro em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -, 65% da população
do Município de Arinos encontra-se abaixo da linha da pobreza, ou
seja, a renda familiar “per capita” é inferior a R$75,50, e 40% dos
domicílios urbanos não dispõem de água encanada. No Município de
Formoso, por sua vez, 60% da população encontra-se abaixo da linha
da probreza, sendo que 38% da população urbana não dispõe de
água encanada. Estes dados revelam a conveniência de que os
referidos Municípios sejam abrangidos pela ação do Idene, com o
propósito de reduzir a desigualdade social no território mineiro.

Conclusão
Pela razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.220/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Weliton Prado, Presidente e relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.420/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo doar ao Município de Senador Cortes o
imóvel que especifica e dar outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2007 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



1014

Interno.
Em 29/8/2007, esta relatoria houve por bem baixar em diligência o

projeto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de que
se pronunciasse sobre a pretendida alienação e a atual situação do
imóvel. Atendida a solicitação, passamos a exarar a fundamentação
desta peça opinativa.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.420/2007 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Senador Cortes um terreno urbano edificado com
1.050,90m², situado na Rua Major Salgado, nº 66, Centro, nesse
Município, com limites e confrontações conforme descritos no art. 1º,
correspondente ao imóvel nº 5, registrado sob o nº 4.111, a fls. 4 do
Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mar de
Espanha.

Segundo esclarecimentos do autor, o referido bem é objeto da Lei nº
16.040, de 31/3/2006, que autorizou sua doação àquele Município
para que se destinasse à instalação da Câmara Municipal, embora no
local já estivesse em funcionamento, há vários anos, a Creche
Municipal Antônio Monteiro Rocha. Além disso, essa lei cita como
endereço do imóvel a Av. Antônio de Souza Rabelo, nº 147, o que não
corresponde à realidade. Por fim, em virtude de averbação ocorrida
em 2/8/2006, portanto, posterior à promulgação da lei, a área do
imóvel passou a ser de 1.050,90m².

Dessa forma, a proposição em análise pretende sanar essas
questões pela edição de nova lei e revogação da citada Lei nº 16.040.

Embora trate de correção de texto já transformado em lei, a matéria
submete-se às normas vigentes para a alienação de patrimônio
público. Deve, portanto, observar o art. 18 da Constituição mineira e 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. Ambas exigem autorização
legislativa para a efetivação da transferência de domínio, sendo que a
norma federal impõe ainda a necessidade de interesse público
devidamente justificado.

Atendendo a essa exigência, o parágrafo único do art. 1º do projeto
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determina que o imóvel a ser doado destina-se ao funcionamento da
mencionada creche municipal, para atender a demanda escolar da
comunidade local. Para garantia do negócio pretendido, é necessário
que se acrescente ao projeto cláusula de reversão do imóvel ao
doador na hipótese de descumprimento da finalidade preconizada.

Com o objetivo de satisfazer esse imperativo, bem como de
aprimorar o projeto de acordo com a técnica legislativa, apresentamos
o Substitutivo nº 1, formalizado na parte conclusiva deste parecer.

Por fim, cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 297/2008,
manifestou-se favorável à doação do imóvel, uma vez que já se
encontra instalada no local a referida creche.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.420/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

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

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

Senador Cortes o imóvel constituído de terreno urbano com área de
1.050,90m² (mil e cinqüenta vírgula noventa metros quadrados),
situado na Rua Major Salgado, nº 66, Centro, nesse Município,
registrado sob o n° 4.111, a fls. 4 do Livro 3-H, n o Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Mar de Espanha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Creche Municipal Antônio Monteiro
da Rocha.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, vier a ser desvirtuada a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 16.040, de 31 de março de 2006.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -
Delvito Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.566/2007
(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto em epígrafe
dispõe sobre a publicação, pela Imprensa Oficial, dos Termos de
Ajuste de Conduta – TAC.

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

Em seguida, veio o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia
12/3/2008, foi acatada sugestão de subemenda do Deputado Fábio
Avelar, dando ensejo à apresentação de nova redação do parecer,
nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto torna obrigatória e condiciona a validade e a eficácia dos

Termos de Ajustamento de Conduta - TACs - previstos na legislação
ambiental, em especial nas Leis nºs 7.772, de 1980, 14.181, de 2002,
e 14.309, de 2002, à sua publicação no diário oficial do Estado.
Dispõe ainda que os TACs devem versar exclusivamente sobre
medidas mitigadoras ou compensatórias e veda a esses documentos
a previsão de doações de qualquer tipo a órgãos ambientais do
Estado. Finalmente, no seu art. 3º, o projeto dispõe que o pagamento
das despesas com a publicação dos TACs será realizado pelo órgão
responsável por sua elaboração, mediante recursos orçamentários do
referido órgão, sendo vedada a transferência do ônus da publicação
para o compromitente.

O TAC ambiental é o meio pelo qual os órgãos públicos legitimados
para propor ação civil pública tomam do causador de danos ao meio
ambiente o compromisso de adaptar sua conduta às exigências da lei,
sob pena de sanções. Em caso de descumprimento das obrigações
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nele assumidas, o compromisso firmado passa a constituir título
executivo extrajudicial. É o que prevê o § 6º do art. 5º da Lei de Ação
Civil Pública - Lei Federal nº 7.347, de 24/7/85.

Por meio dos TACs, o causador de danos ao meio ambiente assume
o compromisso sobre qualquer obrigação de fazer ou não fazer, ali
incluídas a proteção de danos efetivos ou potenciais.

Há, pois, um reconhecimento, firmado em documento pelo causador
do dano ambiental, de que a conduta até então seguida não
observava as disposições da legislação. O causador do dano
ambiental compromete-se, a partir daí, a adequar-se ao preceito legal
e submete-se à imposição de sanções pecuniárias, tendo o termo de
ajustamento de conduta valor de título executivo extrajudicial.

É importante observar que o causador do dano não é obrigado ou
compelido a firmar o compromisso de ajustamento de conduta. O
termo é firmado quando o causador do dano reconhece que estava
atuando de forma equivocada e concorda em ajustar sua conduta.

A nosso ver, o projeto de lei em tela, ao tornar obrigatória a
publicação dos TACs, cumpre um dos princípios democráticos, ao
impor uma forma que facilita o controle social e impõe transparência
às obrigações decorrentes do Termo de Ajustamento pactuado com o
causador dos danos ambientais. Portanto, é uma proposição que tem
o mérito de divulgar para a sociedade a forma escolhida de recuperar
o meio ambiente dos danos causados pelo empreendedor.

Entretanto, em seu art. 2º a proposição de lei em tela torna
excessivamente rígida as vedações às formas de controle dos
impactos negativos ao meio ambiente, especialmente os não
mitigáveis, ao vedar qualquer tipo de doação aos órgãos ambientais
oficiais do Estado. Não obstante reconhecermos que o dispositivo é
eficaz para conter alguns desvios verificados nos TACs, que impõem
ao empreendedor obrigações tipicamente do Estado, julgamos
importante preservar o direito a doações que beneficiariam de forma
direta a preservação da natureza.

Assim, propomos a Emenda nº 1 ao projeto, com a finalidade de
aperfeiçoar o texto do art. 2º, na qual incluímos a alteração proposta
pelo Deputado Fábio Avelar, que visa a garantir que as medidas
mitigadoras ou compensatórias sejam implementadas no Município
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em que ocorrer o dano.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.566/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - O Termo de Ajustamento de Conduta versará

exclusivamente sobre medidas reparadoras, mitigadoras ou
compensatórias, de caráter ambiental, a serem aplicadas no Município
em que ocorrer o dano, sendo vedada doação de qualquer tipo aos
órgãos ambientais oficiais do Estado.

Parágrafo único - A vedação prevista no “caput” não se aplica a
doações de bens imóveis a serem incorporados ao patrimônio das
unidades de conservação existentes ou que venham a ser criadas no
Estado.”.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir  Paraca,  relator - Inácio

Franco - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº
1.660/2007 estabelece normas de mensuração de tarifas horárias em
estacionamentos de veículos e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/10/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva estabelecer regras para os

estabelecimentos que exploram serviço de estacionamento de
veículos, no que diz respeito à cobrança pelo serviço prestado,
especialmente quanto à informação dos valores cobrados e à forma
de cobrança.

Nesse passo, o projeto obriga os estacionamentos a manter relógios
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visíveis ao consumidor nos locais de entrada e de saída e placas
afixadas próximas à entrada, com os valores correspondentes ao
tempo de permanência no estabelecimento.

Com relação à cobrança pelo serviço prestado, a proposição
estabelece que ela seja efetuada de forma fracionada, considerando-
se o tempo de 15 minutos para a fração inicial e os de 30 e 45 minutos
para as frações subseqüentes, no período correspondente a 1 hora.
Ainda de acordo com a proposição, o valor cobrado pelos 15 minutos
deve ser o mesmo nas frações subseqüentes e representar parcela
aritmética do custo da hora local.

Outra proposta consubstanciada no projeto é a isenção do
pagamento pelo serviço prestado na hipótese de descompasso entre
os relógios de entrada e de saída e a aplicação de sanções pelo
descumprimento das exigências da futura lei.

Inicialmente, por ser oportuno, cumpre-nos ressaltar que, no âmbito
federal, tramitam, na Câmara dos Deputados, vários projetos de lei
objetivando dispor sobre a cobrança da taxa de estacionamento,
destacando-se os que propõem a isenção do pagamento (Projeto de
Lei nº 1.402/2007), a gratuidade do serviço (Projetos de Leis nºs
7.231/2006 e 2.889/2007) e a cobrança por tempo fracionado (Projeto
de Lei nº 352/2007). Saliente-se que muitos desses projetos estão
apensados a outros por tratarem de matérias correlatas. No âmbito
municipal, mormente no Município de Belo Horizonte, a intenção de
regulamentar a cobrança pelo estacionamento de veículos já se
materializou na Lei nº 8.616, de 14/7/2003, que contém o Código de
Posturas desse Município e cujas regras guardam bastante
semelhança com a proposição em estudo.

Outrossim, podemos citar a Lei nº 10.334, de 18/11/2002, do
Município de Juiz de Fora, que estabelece normas de mensuração de
tarifas horárias em estacionamentos de veículos e dá outras
providências, exigindo a cobrança fracionada em termos semelhantes
aos da proposição em tela (art. 3º); e a Lei nº 5.232, de 30/10/2003,
que dispõe sobre os estacionamentos pagos de veículos na zona
urbana de Governador Valadares e regulamenta suas atividades”,
estabelecendo, de maneira oposta, que o valor a ser pago terá como
unidade de tempo a hora e que o serviço não poderá ser cobrado com
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base em fração de hora (art. 3º).
Saliente-se que as informações mencionadas, embora não tenham o

condão de contribuir para a análise dos aspectos legais pertinentes à
matéria, são de grande relevância para a compreensão da
necessidade de disciplinamento jurídico, em atenção ao interesse
público.

Isso posto, cumpre-nos examinar se a proposição invade a
competência da União ou adentra o interesse local do Município,
porquanto propõe regras para os estabelecimentos que exploram
serviço de estacionamento de veículos, tanto públicos quanto
privados.

A Constituição da República, por força do art. 5º, inciso XXXII,
inseriu a defesa do consumidor entre os direitos e garantias
individuais e coletivos, “in verbis”:

“Art. 5º - (...)
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do

consumidor”.
Na lição do constitucionalista José Afonso da Silva: “Não se trata de

direito individual. Pode ser concebido como direito coletivo”.
(“Comentário Contextual à Constituição”. Malheiros Editores, 2ª ed.,
pp. 126 e 127, 2006.)

Já o art. 170, inciso V, da referida Carta erigiu a defesa do
consumidor em um dos princípios orientadores da ordem econômica.

Ainda segundo as palavras de José Afonso da Silva em sua obra
citada, a Constituição “criou uma regra, entre os direitos e garantias
individuais e coletivos, de eficácia limitada, porque sua aplicabilidade
ficou na dependência de lei ordinária, que, no entanto, já foi
promulgada - com o que a norma se tornou eficaz e aplicável na forma
da lei - e que é o Código de Defesa do Consumidor, estabelecido pela
Lei nº 8.078/1990”.

Assim, com a edição da Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, cumpre
observar os comandos inscritos nos arts. 2º, § 1º, e 6º, inciso III, “in
verbis”:

“Art. 2º - Os preços de produtos e serviços deverão ser informados
adequadamente, de modo a garantir ao consumidor a correção,
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clareza, precisão, ostensividade e legibilidade das informações
prestadas.

§ 1o  - Para efeito do disposto no ‘caput’ deste artigo, considera-se:
I - correção, a informação verdadeira que não seja capaz de induzir

o consumidor em erro;
II - clareza, a informação que pode ser entendida de imediato e com

facilidade pelo consumidor, sem abreviaturas que dificultem a sua
compreensão e sem a necessidade de qualquer interpretação ou
cálculo;

III - precisão, a informação que seja exata, definida e que esteja
física ou visualmente ligada ao produto a que se refere, sem nenhum
embaraço físico ou visual interposto;

IV - ostensividade, a informação que seja de fácil percepção,
dispensando qualquer esforço na sua assimilação; e

V - legibilidade, a informação que seja visível e indelével.
(...)
“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e

serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem”.

Cabe, ainda, destacar o art. 4º dessa lei federal, porquanto
estabelece que a política nacional das relações de consumo tem como
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores,
especificamente no que se refere à proteção de seus interesses
econômicos, atendidos, entre outros princípios, o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e a
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de
desenvolvimento econômico, de modo a viabilizar os princípios nos
quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal),
sempre com base na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores.

Confrontando-se os dispositivos citados com as medidas propostas
na proposição em análise, verifica-se que esta se enquadra na
competência a que se refere o art. 24, inciso V, da Lei Maior, que
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atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência
concorrente para legislar sobre produção e consumo, sendo que, no
âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á
a estabelecer normas gerais.

No nosso entender, a intervenção do Estado na forma proposta não
afronta os preceitos constitucionais sobre o direito de propriedade e os
princípios da livre iniciativa, não obstante a exigência da cobrança
fracionada. Percebe-se, no caso, a intenção de coibir o aumento dos
lucros de forma arbitrária, uma vez que, não havendo fracionamento
da hora, o usuário do serviço de estacionamento, por falta de opção,
fica obrigado a pagar pela hora, mesmo que tenha utilizado o serviço
em fração de poucos minutos. A propósito, a Constituição Federal,
nos termos de seu art. 173, § 4º, dispõe que a lei reprimirá o abuso do
poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação
da concorrência e ao aumento arbitrário do lucro (grifo nosso).

A par do exposto, cumpre ressaltar que não nos parece plausível o
entendimento de que a matéria seja, exclusivamente, de interesse
local do Município, haja vista a dimensão que ocupa tanto no âmbito
estatal quanto no nacional, à luz dos dispositivos constitucionais e
legais destacados.

Finalmente, cumpre observar uma impropriedade na proposição,
qual seja a fixação de prazo para a regulamentação da matéria pelo
Poder Executivo, em clara afronta ao princípio da independência dos
Poderes. Deve-se, portanto, suprimir esse dispositivo, o que
propomos na conclusão deste parecer, por meio da Emenda nº 1.

Outrossim, apresentamos a Emenda nº 2, dando nova redação ao
art. 2º da proposição, o qual pretende isentar o consumidor do
pagamento pelo serviço prestado na hipótese de descompasso entre
as horas registradas na entrada e na saída do veículo.

Com efeito, a prevalecer essa regra, ficaria configurada a
intervenção do Estado na atividade econômica dos particulares,
violando a garantia constitucional de propriedade.

Quanto às penalidades previstas, notadamente as de advertência e
de multa, impõe-se observar que a Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, na ocasião oportuna, deverá examiná-
las com mais profundidade, assim como o fará quanto ao mérito da
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proposição.
Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei nº 1.660/2007 com as Emendas nºs 1 e 2,
apresentadas a seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 6º.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Na hipótese de descompasso entre os registros de entrada

e saída do estabelecimento, prevalecerá o intervalo de menor tempo.”.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.706/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria dos Deputados Roberto Carvalho e Wander Borges, o
Projeto de Lei nº 1706/2007 institui a Política de Criação de Parques
Ecológicos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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.

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

Fundamentação
O projeto em tela pretende disciplinar e estimular a criação de

parques estaduais  na Região Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBH -, por meio da instituição de uma política estadual. Para tanto,
estabelece como objetivos da política: a preservação do meio
ambiente, a realização de pesquisas ecoambientais, o uso sustentável
de recursos naturais e a promoção de lazer e educação ambiental na
Região Metropolitana. Define ainda diretrizes e atribuições para o
Poder Executivo estadual.

Nos arts. 5º e 6º, a proposição aponta os recursos orçamentários
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como fonte para a implementação da política de criação de parques e
impõe prazo de 180 dias para que o Executivo regulamente a lei após
a sanção. Esses dois comandos foram considerados inconstitucionais
pela Comissão de Constituição e Justiça, o que motivou a
apresentação da Emenda nº 1, que os suprime.

Com base na Lei Federal nº 9.985, de 18/6/2000, que institui o
Sistema  Nacional de Unidades  de  Conservação da Natureza -
SNUC -, a Lei nº 14.309, de 2002, que institui as políticas florestal e
de proteção à biodiversidade, também chamada de ”Lei Florestal”,
disciplinou  no  Estado a criação  de  Unidades  de Conservação -
UCs -, especificando as classes e os tipos. Além disso, a lei criou
formalmente o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - Seuc.
A Lei nº 15.027, de 2004, inovou nessa matéria criando um novo tipo
de UC, a Reserva Particular de Recomposição Ambiental - RPRA.

É importante citar que a tipologia de UC, “Parque Ecológico”, citada
na ementa do projeto em análise, não existe nas normas citadas.
Considerada a ênfase colocada sobre o lazer, entendemos que os
autores quiseram se referir à UC do tipo “parque”. Essa UC pertence à
classe de proteção integral e é assim definida na Lei Florestal mineira:

“Art. 23 - São unidades de conservação de proteção integral:
I - o parque, assim considerada a 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; (...)”.

É clara e louvável, no texto original da proposição, a intenção dos
autores de garantir à população metropolitana de Belo Horizonte
mecanismos de acesso às poucas áreas naturais ainda preservadas,
por meio da criação de UCs de posse e domínio público, uma vez que
esta é uma das características dos parques.

Uma vez que o Seuc é parte das políticas florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado, entendemos desnecessária a instituição de
uma política de criação de parques, motivo pelo qual apresentamos
como parte deste parecer o Substitutivo nº 1, remetendo a matéria à
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Lei Florestal e propondo alterações na sua abordagem.
No substitutivo, em primeiro lugar, estendemos os efeitos da lei a

todas as regiões metropolitanas existentes ou a serem criadas no
Estado. Isso porque é necessário planejar a ocupação do solo, em
especial em áreas de elevada densidade populacional, incluindo a
reserva de áreas para UCs. Para tanto, sugerimos que o poder público
estadual, em parceria com os órgãos metropolitanos, participe da
elaboração desse plano. Os tipos de UC a serem recomendados, de
proteção integral ou de uso sustentável, dependerão das funções
necessárias e serão limitados aos previstos na lei.

Em segundo lugar, indicamos como base para o planejamento
proposto o Zoneamento Ecológico-econômico. Essa ferramenta, hoje
em avançado grau de desenvolvimento, abrange todo o território do
Estado e representa grande avanço na capacidade de planejamento
urbano e rural.

Por fim, determinamos prioridade para as funções de lazer e
educação ambiental, mantendo a intenção original dos autores.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

1.706/2007, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 22 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 22 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica

acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 22 - (...)
§ 4º - O poder público elaborará para cada região metropolitana do

Estado, em parceria com os órgãos públicos regionais e com base no
Zoneamento Ecológico-econômico, o Plano Metropolitano de
Unidades de Conservação, em que devem ser priorizadas as funções
de lazer e educação ambiental da população.”.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander
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Borges - Almir Paraca.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.015/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Wander Borges,
“dispõe sobre a proibição do uso dos aparelhos de telefonia celular
nos postos de abastecimento de combustível localizados no Estado e
dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/2/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer 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 em tela pretende vedar a utilização de aparelhos de

telefonia celular nos postos de abastecimento de combustível
localizados no Estado.

Nos termos da proposta, deverão ser afixadas, junto às bombas de
combustíveis e nos locais de circulação de tais estabelecimentos,
placas informando a proibição do uso desses aparelhos. A proposição
traz, ainda, as penalidades previstas para o caso de descumprimento
da norma, entre elas a advertência e a aplicação de multa.

Segundo consta na justificação do projeto, estatísticas recentes
mostram que o Brasil encontra-se entre os maiores consumidores
mundiais de energia fóssil, e o acionamento de telefones celulares na
presença dos gases pode acarretar explosão, com prejuízo
considerável tanto para os consumidores quanto para os
fornecedores.

A proposta envolve questões de segurança pública e de proteção ao
consumidor dos produtos e serviços prestados pelos postos de
combustível, entre eles o abastecimento dos veículos automotores,
atividade que se mostra potencialmente perigosa por lidar com
produtos de fácil combustão.

Sob o aspecto da segurança pública, deve-se dar relevo ao preceito
constante do art. 144 da Carta Federal, que a reconhece como “dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos”.

No que tange à proteção do consumidor, pode-se assegurar a
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competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
para dispor sobre o tema, em obediência ao comando insculpido no
art. 24, V, VIII, da Constituição da República.

Inexistindo norma federal sobre a matéria, remanesce para o Estado
a prerrogativa do exercício da sua competência suplementar, devendo
esta Casa Legislativa dispor sobre o tema, em conformidade com as
disposições constantes no art. 61 da Constituição mineira.

Entendemos ser pertinente a formulação da Emenda nº 1, com o
propósito de uniformizar as penalidades aplicadas aos fornecedores
pelo descumprimento da lei, facilitando, outrossim, o trabalho de
fiscalização exercido pelos Procons e pelas Promotorias
Especializadas na Defesa do Consumidor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.015/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.048/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 163/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Leopoldina o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
distribuída a esta Comissão, a qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.048/2008 tem por escopo autorizar o Poder
Executivo a fazer reverter ao Município de Leopoldina o imóvel
constituído de terreno com área de 3.800m², situado na Av. dos
Expedicionários, Bairro Bela Vista, nesse Município, registrado sob o
nº 3.153, a fls. 174 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Leopoldina.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
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 art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Cabe ressaltar que o referido bem foi doado ao Estado, em 1978,
sem a imposição de nenhum gravame no instrumento público de
transferência de domínio. Em decorrência disso, a forma adequada
para seu retorno ao patrimônio municipal é doação e não reversão,
como proposto no projeto.

Ademais, faz-se mister a inclusão de cláusula de destinação, a fim
de comprovar sua consonância com o interesse público. Nesse ponto,
o autor da matéria informa que o local será utilizado para o
desenvolvimento de práticas esportivas, uma vez que uma quadra
poliesportiva e uma pista de “skate” foram construídas no local pela
administração municipal, com autorização do Estado.

É necessária ainda a inclusão de cláusula de reversão do imóvel ao
patrimônio do doador no caso de descumprimento da finalidade
prevista, em atendimento ao § 1º do art. 17 da Lei nº 8.666.

A par dessas constatações, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao
final deste parecer, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Leopoldina o imóvel que especifica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.048/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

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

Leopoldina o imóvel constituído de terreno com área de 3.800m² (três
mil e oitocentos metros quadrados), situado na Av. dos
Expedicionários, Bairro Bela Vista, nesse Município, e registrado sob
nº 3.153, a fls. 174 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Leopoldina.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao desenvolvimento de práticas esportivas.

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, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.096/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da
Mensagem nº 168/2008, o projeto em epígrafe autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID - destinada ao
financiamento do Programa de Universalização do Acesso a Serviços
de Telecomunicações em Minas Gerais - Minas Comunica - e dá
outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/3/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102 do Regimento Interno.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito, no limite de até US$50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de dólares norte-americanos), com o BID, destinados ao
financiamento do Programa Minas Comunica, para a viabilização do
acesso dos Municípios mineiros ao serviço móvel de telefonia e de
transmissão de dados, nos termos da Lei n° 16.306, de 7/8/2006.

A proposição prevê, ainda, que os recursos decorrentes da
operação de crédito serão depositados em instituições financeiras que
centralizem a receita do Estado e autoriza o Poder Executivo a
oferecer, como contragarantia à garantia prestada pela União, as
cotas de repartição tributária e de suas receitas tributárias, nos termos
dos arts. 155, 157 e 159, de conformidade com o art. 167, § 4º, da
Constituição da República. Por fim, dispõe que o Orçamento do
Estado consignará, anualmente, os recursos necessários ao
cumprimento da contrapartida financeira do Estado em projeto
integrante do Programa Minas Comunica e das despesas relativas à
amortização do principal, ao pagamento de juros e dos demais
encargos pertinentes.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que a esta Comissão incumbe a
análise dos aspectos jurídicos-constitucionais da matéria, cabendo à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a verificação da
compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros
e orçamentários exigidos pela legislação vigente.

A autorização legislativa para a contratação de operação de crédito
pelo Estado, na forma definida no art. 29, III, da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, faz-se
necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, I da mencionada
norma e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII da Constituição mineira. De
acordo com o art. 61, IV, da Constituição Estadual, compete à
Assembléia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e
operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito, além da necessidade de
autorização legislativa, depende do cumprimento do que dispõe o art.
167, III da Carta da República, que veda a realização de operações de
crédito que excedam o montante das despesas de capital,
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ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo
por maioria absoluta.

As normas gerais para a realização da operação de crédito que se
pretende autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
notadamente no art. 32. O principal requisito previsto neste artigo é
que o pleito formalizado pelo Estado esteja fundamentado em parecer
de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação entre
custo e benefício e o interesse econômico e social da operação.

A operação deverá obedecer, ainda, às regras estabelecidas nas
Resoluções nº 40, de 20/12/2001, alterada pela Resolução nº 5, de
3/4/2002, e nº 43, de 21/12/2001, alterada pelas Resoluções nº 3, de
2/4/2002, nº 21, de 4/7/2006, nº 32, de 13/7/2006, nº 40, de
18/12/2006, e nº 49, de 24/12/2007, do Senado Federal.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à
realização de operações de crédito de cada ente da Federação,
inclusive das empresas por ele controladas será verificado pelo
Ministério da Fazenda. O parecer que fundamenta o pleito deverá
considerar a existência de prévia e expressa autorização para a
contratação em lei específica, na Lei Orçamentária Anual ou em
créditos adicionais; a inclusão, no orçamento ou em créditos
adicionais, dos recursos provenientes da operação; a observância dos
limites e das condições fixadas pelo Senado Federal – no caso, nas já
mencionadas resoluções - e a autorização específica do Senado
Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.

Por fim, ressaltamos que a autorização legislativa é apenas uma
condição prévia para a efetivação do empréstimo, que deverá
observar, ainda, as condições e os limites fixados pelo Senado e,
como se trata de operação de crédito externo, com recursos do BID,
contar com autorização específica também do Senado Federal, nos
termos do art. 28, I da Resolução nº 43. Observamos, ainda, que o
contrato será analisado pelo Ministério da Fazenda, nos termos do art.
29 dessa norma, por ocasião do envio do pleito ao Senado Federal.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.096/2008.
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Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.233/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe
“disciplina a inclusão dos dados referenciais e cadastrais das
operadoras de cartões de crédito nos meios que menciona e dá outras
providências”.

Aprovado no 1o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda no 1, da Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte, retorna agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer para o 2o turno, nos termos do art.
102, IV, combinado com o art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende obrigar as administradoras de
cartões de crédito a incluir, na correspondência enviada aos
consumidores e nas respectivas páginas na internet, informações que
tornem possível a comunicação com essas empresas, bem como o
acionamento judicial, quando for o caso.

Inicialmente, cumpre acentuar que a sociedade contemporânea se
tem organizado a partir do fenômeno mundial das relações de
consumo, massificada pelo crescente aumento da oferta de produtos
e serviços, pelo crescimento do “marketing” e pela propagação do
crédito como elemento propulsor do desenvolvimento econômico.

Nesse contexto, é imperativo reconhecer a importância da proteção
do consumidor, em razão das circunstâncias de vulnerabilidade e
hipossuficiência que marcam as relações consumeristas.

Com efeito, o sistema de proteção ao consumidor objetiva
resguardar a vida, a saúde e a segurança do consumidor contra os
riscos decorrentes do fornecimento de bens e serviços perigosos ou
nocivos, além de buscar preservar seus interesses econômicos,
assegurando-lhe contratação justa e adequada.

Dessa forma, a proteção ao consumidor exige mais interferência do
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Estado nas relações privadas, o que se concretiza, por exemplo, por
meio de normas jurídicas que imponham aos fornecedores condutas,
de modo a garantir os direitos da parte vulnerável da relação, o
consumidor, exatamente o que pretende o projeto em apreço.

Conforme destacado por esta Comissão quando da análise da
matéria no 1o turno, são notórios os abusos praticados contra os
consumidores pelas empresas administradoras de cartões de crédito,
entre os quais o envio de cartões sem solicitação e a inclusão, na
fatura, de despesas não autorizadas pelo consumidor.

Neste passo, a proposição em exame busca garantir que o
consumidor tenha acesso às informações necessárias para que possa
contactar as referidas empresas, esclarecendo dúvidas e efetuando
reclamações, assim como acioná-las judicialmente, se necessário;
está, portanto, em sintonia com o sistema de proteção ao consumidor
instituído pela Lei Federal no 8.078, de 11/9/90, que contém o Código
de Proteção e Defesa do Consumidor.

Ademais, impende ressaltar que a matéria contida no projeto está
em conformidade com o dever de informação por parte dos
fornecedores. De fato, o art. 6o, III, do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor determina que é direito básico do consumidor a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Por fim, é importante lembrar que a tutela do consumidor foi alçada
pela Constituição da República ao patamar de direito fundamental,
nos termos do art. 5o, XXXII, bem como a princípio da ordem
econômica, de acordo com o art. 170, V.

Dessa forma, entendemos que o projeto em apreço busca garantir a
proteção do consumidor, coibindo prática que possa prejudicá-lo, bem
como abusos desta decorrentes, razão pela qual merece ser
aprovado.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2o turno, do

Projeto de Lei no 1.233/2007 na forma do vencido no 1o turno.
PROJETO DE LEI Nº 1.233/2007

(Redação do Vencido)
Disciplina a divulgação pelas administradoras de cartões de crédito

dos dados que menciona.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as administradoras de cartões de crédito que atuam

no Estado obrigadas a incluir, de forma destacada, nas
correspondências enviadas aos consumidores e na sua página na
internet, os seguintes dados:

I - razão social;
II - endereço completo da sede ou da filial;
III - telefone de atendimento ao consumidor;
IV - número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Délio Malheiros, Presidente e relator - Antônio Júlio - Walter Tosta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 363/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 363/2007, de autoria do Deputad o Arlen
Santiago, que declara de utilidade pública a Fundação de Saúde de
São João do Paraíso, com sede nesse Município, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 363/2007
Declara de utilidade pública a Fundação de Saúde de São João do

Paraíso, com sede no Município de São João do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação de Saúde de

São João do Paraíso, com sede no Município de São João do
Paraíso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
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Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.406/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.406/2007, de autoria da Deputada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica
Colônia Vale do Toco - Cotevato -, com sede no Município de Nova
Era, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.406/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Colônia Vale

do Toco - Cotevato -, com sede no Município de Nova Era.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Terapêutica Colônia Vale do Toco - Cotevato -, com sede no
Município de Nova Era.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.657/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.657/2007, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, que declara de utilidade pública o Instituto de Promoção
Humana Vereador Delvito Alves, com sede no Município de Unaí, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.657/2007
Declara de utilidade pública o Instituto de Promoção Humana

Vereador Delvito Alves, com sede no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Promoção

Humana Vereador Delvito Alves, com sede no Município de Unaí.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.711/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.711/2007, de autoria do Deput ado Durval
Ângelo, que declara de utilidade pública a Comunidade de Apoio e
Recuperação de Vidas - Carv -, com sede no Município de
Caetanópolis, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.711/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade de Apoio e Recuperação

de Vidas - Carv -, com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Com unidade de Apoio

e Recuperação de Vidas - Carv -, com sede no Município de
Paraopeba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.756/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.756/2007, de autoria da Deput ada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva
Recreativa Novo Cruzeiro, com sede no Município de Ipatinga, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.756/2007
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa Novo

Cruzeiro, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva

Recreativa Novo Cruzeiro, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.859/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.859/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Rio
Casca, com sede no Município de Rio Casca, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.859/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Rio

Casca, com sede no Município de Rio Casca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos
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Pescadores de Rio Casca, com sede no Município de Rio Casca.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.866/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.866/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos
e Alcoólatras - Nata -, com sede no Município de Ouro Preto, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.866/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos e

Alcoólatras - Nata -, com sede no Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Apoio aos

Toxicômanos e Alcoólatras - Nata -, com sede no Município de Ouro
Preto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.873/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.873/2007, de autoria do Deput ado Inácio
Franco, que declara de utilidade pública a organização Centro de
Terapias Alternativas Alberto Seabra - Cetas -, com sede no Sítio
Cantinho das Ervas Vovó Benedita, Alto de Boa Vista, Distrito de
Serra Azul, Município de Mateus Leme, foi aprovado em turno único,
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na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.873/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Terapias Alternativas

Alberto Seabra - Cetas -, com sede no Município de Mateus Leme.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Terapias

Alternativas Alberto Seabra - Cetas -, com sede no Município de
Mateus Leme.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.877/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.877/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Prata, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.877/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Noraldino  Lima a escola

estadual situada na Praça Quinze de Novembro, n° 50 0, Centro, no
Município de Prata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -
Gláucia Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.917/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.917/2007, de autoria do Deputado Inácio

Franco, que declara de utilidade pública o Clube Praça de Esportes do
Pará, com sede no Município de Pará de Minas, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.917/2007
Declara de utilidade pública o Clube Praça de Esportes do Pará,

com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Praça de

Esportes do Pará, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.932/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.932/2007, de autoria do Deput ado Elmiro
Nascimento, que declara 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, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.932/2007
Declara 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA  PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 19/3/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Alberto Pinto Coelho notificando o falecimento do Sr.

Marílio Joaquim Mascarenhas, ocorrido em 3/3/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
5/3/2008

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Elmiro Nascimento,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Fahim Sawan. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio no exercício da Presidência, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da
Silva, Secretário de Estado de Saúde, publicado no “Diário do
Legislativo” do dia 28/2/2008. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei nºs 1.782, no 1º turno, e 1.950/2007, em turno
único (Deputado Hely Tarquínio); 1.739/2007, em turno único
(Deputado Carlos Pimenta); 1.972/2007, em turno único (Deputado
Doutor Rinaldo); 1.991/2008, em turno único (Deputado Ruy Muniz).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 1.869 e 1.883/2008. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.623, 1.635, 1.789 e
1.846/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Nesse momento, registra-se a presença do Deputado Carlos Mosconi,
que assume a Presidência dos trabalhos. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados
Carlos Pimenta em que solicita ao Presidente da Comissão de Saúde
a sua indicação como representante dessa Comissão em visita a ser
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feita nos Municípios de Pedra Azul, Jacinto, Itinga e Salto da Divisa,
de 13 a 17/3/2008, para avaliar o surto de dengue, com caso
confirmado de dengue hemorrágica que evoluiu para óbito; seja
realizada audiência pública da Comissão, para debater a incidência de
neoplasias malignas em Minas Gerais, bem como para avaliar a
distribuição da rede assistencial aos pacientes com câncer nas
diversas regiões do Estado; Doutor Rinaldo em que solicita visita da
Comissão ao Hospital São Judas Tadeu, no Município de Oliveira.
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 março de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/3/2008
Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Dimas Fabiano e Wander Borges
(substituindo este a Deputada Rosângela Reis, por indicação da
Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.328/2007, no 1º turno (Deputado Dimas
Fabiano); 1.954/2007 e 2007/2008 (Deputada Gláucia Brandão);
1.971/2007 e 2006/2008 (Deputada Maria Lúcia Mendonça) e
2000/2008 (Deputada Rosângela Reis), em turno único. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
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1.271/2007, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Wander Borges,
em virtude de redistribuição) e 2.000/2008 , com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dimas
Fabiano, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.938/2007
(relatora: Deputada Maria Lucia Mendonça), que recebeu parecer pela
aprovação. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.558/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Lúcia

Mendonça - Rosângela Reis.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/3/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, Padre João e Wander Borges, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício
do Sr. Jupiaci da Silva Ramalho, Secretário Executivo da Associação
dos Municípios da Macrorregião do Leste de Minas, publicado no
“Diário do Legislativo” de 28/2/2008. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 2.024/2008, em turno único, para o
qual foi designado relator o Deputado Weliton Prado. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
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Requerimentos nºs 1.867, 1.868, 1.872, 1.889 e 1.890/2008. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Padre
João em que solicita seja realizada reunião para discutir e dar
encaminhamento aos problemas enfrentados pela população de Nova
Soberbo, Distrito de Santa Cruz do Escalvado, tais como elevadas
taxas de energia elétrica, deficiência na prestação de serviços da
Copasa e enormes rachaduras nas casas da comunidade; Almir
Paraca solicitando realizar audiência pública com a presença dos
gestores e dos técnicos do Programa Territórios da Cidadania, do
governo federal, para apresentá-lo à população mineira, detalhando a
sua abrangência e as perspectivas de execução nas regiões do
Estado atendidas pelo programa. 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 março de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.256, EM 11/3/2008
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, André Quintão
e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.256 e discutir e
votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de
discussão do parecer da relatora, Deputada Gláucia Brandão, que
conclui pela manutenção do veto, o Deputado Vanderlei Miranda diz
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ser contrário ao veto, pois acredita que o parágrafo vetado dará mais
transparência, segurança e confiabilidade ao projeto original. O
Deputado André Quintão diz concordar com o Deputado Vanderlei
Miranda. Colocado em votação, é aprovado o parecer com votos
contrários dos Deputados Vanderlei Miranda e André Quintão e com o
voto de qualidade do Presidente. Suspende-se a reunião por 5
minutos, para lavratura da ata da reunião. São reabertos os trabalhos.
Em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia
Brandão, o Presidente dispensa a leitura da ata, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão - Vanderlei

Miranda - André Quintão.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio,
Jayro Lessa e Wander Borges. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião
Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 2.062, 2.068, 2.071, 2.072, 2.073, 2.078, 2.079, 2.081, 2.082,
2.085, 2.089, 2.097 e 2.109/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.059,
2.061, 2.069, 2.074, 2.076, 2.083, 2.086, 2.087, 2.088, 2.094, 2.095,
2.101 e 2.107/2008 (Deputado Sebastião Costa); 2.060, 2.066, 2.099
e 2.104/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.067 e 2.096/2008 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.065, 2.075, 2.080, 2.092, 2.093, 2.100 e
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2.106/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.064, 2.084, 2.090, 2.098,
2.103 e 2.108/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.063, 2.077,
2.091, 2.102 e 2.105/2008 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
no 1º turno, do Projeto de Resolução nº 1.853/2007 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); e Projetos de Lei nºs 1.980/2008, 1.880 na forma do
Substitutivo nº 1, 2.041, 2.042 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 2.053/2008 com a Emenda nº 1, 2.043
(relator: Deputado Delvito Alves); 1.943/2007 na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.949/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de
redistribuição); 1.978/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
2.044, 2.050/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 2.047/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em
virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
1.316 e 1.973/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude
de prorrogação do prazo regimental solicitada pelos respectivos
relatores, Deputados Delvito Alves e Hely Tarqüínio. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.742/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 2.040/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). São
convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda os
Projetos de Lei nºs 1.857/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa) e
2.106/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); à Secretaria de Saúde
o Projeto de Lei nº 1.886/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); ao
Ipsemg e ao autor o Projeto de Lei nº 1.959/2008 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); ao Igam o Projeto de Lei nº 1.970/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa); ao DER-MG e à Secretaria de Defesa
Social o Projeto de Lei nº 1.983/2008 (relator: Deputado Delvito
Alves). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.015/2008, no 1º turno,
deixa de ser apreciado, em virtude de prorrogação de prazo solicitada
pelo respectivo relator, Deputado Delvito Alves. Na fase de discussão
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dos pareceres do relator, Deputado Gilberto Abramo, que concluem
pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos Projetos
de Lei nºs 2.071, 2.072, 2.073, 2.078, 2.079, 2.081, 2.082, 2.085,
2.089/2008, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Delvito Alves. Na fase de discussão dos pareceres do
relator, Deputado Sebastião Costa, que concluem pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos Projetos de Lei
nºs 2.074, 2.076, 2.083, 2.086, 2.087, 2.088, 2.094/2008, no 1º turno,
o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Delvito Alves. Na
fase de discussão dos pareceres do relator, Deputado Hely Tarqüínio,
que concluem pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade
dos Projetos de Lei nºs 2.075, 2.080, 2.092 e 2.093/2008, no 1º turno,
o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Delvito Alves. Na
fase de discussão dos pareceres do relator, Deputado Neider Moreira,
que concluem pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade
dos Projetos de Lei nºs 2.091 e 2.077/2008, no 1º turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Delvito Alves. Na fase de
discussão dos pareceres do relator, Deputado Sargento Rodrigues,
que concluem pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade
dos Projetos de Lei nºs 2.084 e 2.090/2008, no 1º turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Delvito Alves. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 250/2007, 2.054 e
2.061/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.049, 2.062 e
2.068/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.052 e 2.065/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.056 e 2.067/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.057/2008 (relator: Deputado Delvito
Alves); e 2.108/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao DER-
MG o Projeto de Lei nº 2.051/2008 e ao autor o Projeto de Lei nº
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2.109/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo  Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2008

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite, 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. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: em turno único, os Projetos de
Lei nºs 2.001/2008 (Deputado Délio Malheiros); 2.036/2008 (Deputado
Sargento Rodrigues) Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 379 e 1.672/2007 e 1.986/2008, que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.929/2008. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.891/2007. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues (4) em que solicita sejam formuladas manifestações de
aplauso aos policiais civis que participaram da operação que culminou
na prisão de uma quadrilha de roubo de cargas em Nova Era; e da
operação que culminou na prisão de dois seqüestradores que
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abordaram um estudante de 26 anos, no Bairro João Pinheiro; aos
policiais militares que participaram da operação da 9ª Companhia do
34º Batalhão da PMMG, onde foram presas sete pessoas no Bairro
Carlos Prates; e da operação que culminou apreensão de drogas no
Município de Muzambinho; Délio Malheiros em que solicita seja
realizada reunião para, em audiência pública, debater sobre a
crescente onda de violência nas escolas públicas da Capital.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
11/3/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Juninho Araújo e Délio Malheiros (substituindo este ao Deputado
Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Juninho Araújo, 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 debater a proposta que será
levada ao Governador do Estado pela Associação das Microrregiões
de Minas Gerais, na qual os Municípios propõem assumir a
manutenção das estradas vicinais do Estado, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Nilton Borges Ramos, Presidente da Federação Sindical dos
Servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil;
Luiz Antônio Pagot, Diretor-Geral do DNIT (6/3/2008); e Gilson de
Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Crea-MG (8/3/2008). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. João
Afonso Baeta Costa Machado, Chefe de Gabinete do DER-MG,
representando o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado de
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Transportes e Obras Públicas do Estado; e Márcio Reis, Assessor da
Diretoria de Operações do DER-MG, representando o Sr. José Elcio
Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. A
matéria constante na pauta deixa de ser apreciada por falta de
quórum. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Neider Moreira.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Inácio
Franco, Ivair Nogueira e Lafayette de Andrada (substituindo este ao
Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer sobre emendas apresentadas em
Plenário, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 1.677/2007, o qual conclui
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pela rejeição das Emendas nºs 3 a 9 e pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão, e com as Emendas nºs 10 a
17, que apresenta (relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.900, 1.902, 1.910, 1.911 e 1.912/2008. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Ademir Lucas em que solicita
seja realizada audiência pública para ouvir Diretores de Escola
Estadual que estavam em processo de aquisição de apostilamento,
foram eleitos e reeleitos posteriormente, cumprindo o tempo
anteriormente fixado e não sendo apostilados. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Inácio Franco - Ademir

Lucas - André Quintão.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2008
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Carlin Moura e Ademir Lucas
(substituindo este à Deputada Ana Maria Resende, por indicação da
Liderança do BSD), 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 Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício da Sra. Regina Macedo, Assessora
de Comunicação do Centro Universitário de Patos de Minas,
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encaminhando DVD institucional, do Colegiado de Diretores das
Escolas Estaduais de Pará de Minas, por meio da qual solicitam o
retorno do “apostilamento” no âmbito da rede estadual de ensino; e da
seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na
data mencionada entre parênteses: Ofício do Sr. Paulo César
Gonçalves de Almeida, Reitor da Universidade Estadual de Montes
Claros (8/3/2008). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em
turno único, os Projetos de Lei nsº 1.948/2008 (Deputada Maria Lúcia
Mendonça) e 2.070/2007 (Deputado Deiró Marra). 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 1.471/2007 (relator: Deputado Vanderlei
Jangrossi); 1.948/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça);
1.975/2007 (relatora: Deputada Ana Maria Resende) e 1.995/2008
(relator: Deputado Carlin Moura), que receberam parecer por sua
aprovação. Retira-se da reunião o Deputado Ademir Lucas. Registra-
se a presença do Deputado Vanderlei Jangrossi. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.855, 1.856, 1.873, 1.882, 1.913, 1.914, 1.915, 1.922, 1.924, 1.926,
1.933, 1.935, 1.944, 1.947, 1.948, 1.949, 1.951 e 1.952/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.551, 1.581, 1.733, 1.780 e 1.785/2007. 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 Doutor Viana em
que solicita reunião para, em audiência pública, debater a inclusão do
deficiente na escola pública; Almir Paraca em que solicita reunião
para, em audiência pública, debater o projeto Revolução
Educacionista: Escola Igual para Todos; Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Magnífico Reitor
do Centro Universitário de Itajubá - Universitas, pela criação do curso
de Direito; Célio Moreira em que solicita seja formulado apelo à
Secretária de Estado de Educação, com vistas à construção de uma
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escola no Bairro Bom Sucesso, no Município de Belo Horizonte.
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 março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2008
Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Irani Barbosa, Délio Malheiros e
Getúlio Neiva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta, a debater a
quitação de créditos tributários do Estado com precatórios estaduais,
prevista no Projeto de Lei nº 392/2007, e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica que a partir da próxima semana as reuniões
ordinárias serão realizadas às quartas-feiras, às 10 horas. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Osmar
Teixeira de Abreu, Assessor Especial, representando o Sr. Simão
Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda, e José Alfredo de
Oliveira Baracho Júnior, Presidente da Comissão de Precatórios da
OAB-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Sebastião Helvécio, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
retira a matéria constante na pauta por haver sido apreciada em



1055

reunião anterior. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa - Sebastião Helvécio -

Lafayette de Andrada.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2008
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Bráulio Braz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. O Deputado Bráulio Braz retira-se da reunião. Registra-se
a presença do Deputado Lafayette de Andrada (substituindo o
Deputado Zezé Perrella, por indicação da Liderança do BSD). 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, no 1º turno, o
parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1, do Projeto de
Lei nº 835/2007 (relator: Deputado Zezé Perrella). Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.918, 1.921, 1.923, 1.937, 1.963 e 1.994/2008. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Paulo Guedes.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2008
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Walter
Tosta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.021/2008 (Deputado Walter Tosta); 1.989,
2.029/2008 (Domingos Sávio); 2.017, 2.037/2008 (Deputada Elisa
Costa); 2.033/2008 (Deputado Antônio Carlos Arantes), em turno
único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação é aprovado, no 2º turno, o parecer pela aprovação na forma
do vencido no 1º turno do Projeto de Lei nº 1.227/2007 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes). 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 1.941/2007
(relator: Deputado Walter Tosta), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.977 e 1.986/2008. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.401, 1.725,
1.758, 1.814, 1.821 e 1.860/2007. 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 Walter Tosta em que solicita seja incluído
no requerimento do Deputado Domingos Sávio, aprovado em reunião
do dia 5/3/2008, tópicos pertinentes ao portador de deficiência tais
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como: isenção de pagamento de IPVA, ICMS e emendas
apresentadas; alteração da legislação atual; implantação de clínicas
credenciadas pelo Detran no interior do Estado; implantação de
bancas examinadoras especializadas para obtenção da CNH para o
portador de deficiência no interior do Estado; passe livre intermunicipal
e interestadual. 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 março de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Walter Tosta.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2008
Às 16h2min, 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 e comunica o recebimento de um exemplar do Manual de
Controle Interno Municipal: Uma Abordagem Prática para os
Municípios Mineiros, publicado no “Diário do Legislativo”, de 6/3/2008.
O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.880/2007, no
1º turno, para o qual designou relator o Deputado Ronaldo Magalhães.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 2.024/2008 (relator: Deputado Weliton Prado), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.901, 1.903 a
1.906, 1.930 a 1.932/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 13/3/2008

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. 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 apreciar a matéria constante da pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: carta do Sr.
Paulo Rodrigues Leite, preso na cadeia pública de Itabira, pedindo sua
tranferência para Teófilo Otôni, onde sua família reside; e de
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Fuad Noman,
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas (6/3/2008);
Hélio dos Santos Júnior, Cel. PM, Comandante-Geral da PMMG, e
Murilo Andrade de Oliveira, Superintendente de Articulação
Institucional e Gestão de Vagas da Secretaria de Estado de Defesa
Social (8/3/2008). O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 1.978/2008, no 1º turno (Deputado Durval Ângelo). 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. O
Requerimento nº 1.972/2008 não foi apreciado. 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 encaminhada manifestação de aplauso e regozijo
aos policiais civis da Delegacia Especializada na Apuração de Furtos
e Roubos de Veículos e às autoridades que menciona pela conclusão
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do Inquérito nº 099/07, destinado à investigação de práticas
criminosas no Município de Betim; aos policiais civis da Divisão de
Operações Especiais - Deoesp - e às autoridades que menciona pelo
excelente trabalho desenvolvido na conclusão do Inquérito nº 25/07,
que apurou o homicídio e a tentativa de homicídio que vitimaram
Mauro Costa Dias e Adriano Rodrigues Miranda, em setembro de
2007, no Município de Tarumirim; sejam realizadas reuniões para, em
audiências públicas, debater os Projetos de Lei nºs 124/2007 e
134/2007, que tratam de questões referentes ao Parque Estadual da
Serra do Rola-Moça; debater propostas do Movimento Tortura Nunca
Mais; obter esclarecimentos sobre episódio de violência policial contra
cidadão, no Município de Corinto; seja formulado apelo à Juíza Ângela
Maria Catão Alves, da 11ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais,
do Tribunal Regional Federal, com vistas a que solicite do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terestre - DNIT - a
apresentação, no Processo nº 2000.38.00.009112-8, de uma planta
da intervenção na BR-040, nas proximidades do Bairro Novo Boa
Vista, Município de Contagem, do cadastramento dos imóveis e das
famílias diretamente atingidas por tal intervenção, de um plano de
remoção e reassentamento dessas famílias e de um posicionamento
institucional sobre a possibilidade de indenização dessas famílias,
com as respectivas regras; e, ainda, que suspenda os efeitos da
liminar concedida no mesmo processo; seja encaminhada ao
Governador Aécio Neves, correspondência trazida a esta Comissão
pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado - Sindpol -, na
qual é relatada a usurpação de competências ou atribuições da Polícia
Civil por parte da Polícia Militar do Estado e seja requisitada ao
Governador a adoção das devidas providências; sejam
encaminhadas, aos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Estado, Herculano Rodrigues, relator do Processo nº
1.0000.08.470408-9/000; e José Antônio Baía Borges, relator do
Processo nº 10515.04.010128-6/002, as notas taquigráficas das
reuniões realizadas por esta Comissão em 22/3/2006 e 31/5/2006,
que tiveram por objetivo obter esclarecimentos sobre homicídio
praticado na cidade de Piumhi, em 28/5/2004, que vitimou o jovem
Júlio César Rodrigues, em razão de o Juiz da Comarca de Primeira
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Instância não ter recebido a denúncia do órgão ministerial em relação
a todos os réus denunciados pela prática do referido homicídio; seja
solicitada à Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria de
Defesa Social cópia do processo administrativo que ensejou a
dispensa do agente de segurança penitenciário Leonardo Henrique
Ferreira, da Penitenciária Nélson Hungria; seja formulado apelo à
Corregedoria da Polícia Militar do Estado com vistas à instauração de
procedimento investigatório destinado a apurar denúncia de cidadãos
do Município de Urucânia sobre desvio de conduta policial, com
encaminhamento de cópia das notas taquigráficas desta reunião e de
documentos sobre o referido caso, apresentados à Comissão pelo
Deputado Padre João; Carlin Moura, em que solicita seja realizada
reunião para, em audiência pública, debater a construção e a gestão
de complexo penitenciário em Ribeirão das Neves, a ser
implementado mediante parceria público-privada, em regime de
concessão administrativa pelo prazo de 27 anos, sendo o processo de
licitação realizado por concorrência internacional; Carlin Moura e
Durval Ângelo, em que solicitam reunião para, em audiência pública,
debater a "Paz Mundial e a Luta Antiimperialista", assim como
produzir o "Manifesto pela Paz Mundial da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa", a ser encaminhado à
"Conferência Mundial pela Paz", a ser realizada em Caracas
(Venezuela); e Padre João (2), em que solicita seja realizada reunião
no Município de Muriaé para, em audiência pública, debater a situação
da cadeia pública desse Município; e sejam ouvidas as denúncias de
cidadãos residentes no Município de Urucânia, que declaram haver
sofrido agressões por parte de integrantes da Polícia Militar desse
Município. 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 março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite - Padre

João.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 13/3/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados João Leite e Luiz Tadeu Leite
(substituindo este ao Deputado Gilberto Abramo, por indicação da
Liderança do PMDB), 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 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 pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 1.631/2007, para o qual designou relator o Deputado
João Leite. 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 de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.631/2007 (relator: Deputado João Leite). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 14h30min, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Gláucia

Brandão.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/3/2008

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado
Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, a inclusão social do deficiente visual. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Juvenal da
Cruz Filho, escritor, professor aposentado, ex-Diretor do Instituto São
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Rafael; José Carlos Dias Filho, Coordenador Municipal de Direitos das
Pessoas Portadores de Deficiência; Sílvio Cerceau, escritor; e as
Sras. Kátia Garcia Oliveira, cantora e compositora; Myriam Campolina
Silva, professora, representando Elizabet Dias de Sá, Coordenadora
Municipal do Centro de Apoio às Pessoas com Deficiência; Ana
Regina Carvalho, Diretora da Diretoria de Educação Especial da
Secretaria de Educação de Minas Gerais; Elisabeth Coelho Fontes,
Diretora do Instituto São Rafael; Sílvia Porto Buarque Gusmão,
Superintendente de Promoção e Proteção de Direitos Humanos,
representando João Batista de Oliveira, Subsecretário de Estado de
Direitos Humanos, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/3/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio, Célio Moreira e Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani
Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio
Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, questões relativas
ao Conjunto Habitacional Minas Caixa II e comunica o recebimento de
ofício da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento
e Gestão, justificando sua ausência nesta reunião. O Presidente
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acusa o recebimento do Projeto de Resolução nº 716/2007, no 1º
turno, para o qual designou relator o Deputado Walter Tosta. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José
Antônio Costa Cintra e Cláudio Antônio Bisinoto, respectivamente,
Diretor de Desenvolvimento e Construção e Gerente de
Desenvolvimento da Cohab; Carla Marques, Chefe da Divisão de
Planejamento da Urbel; Gracinha Barbosa, Assessora da Secretaria
de Estado de Governo, e Osório Couto, Assessor do Subsecretário de
Assuntos Municipais, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Irani Barbosa, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa 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 Alencar da Silveira Jr. em
que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
a situação do Gás Natural Veicular - GNV -, no Estado; Délio
Malheiros em que solicita seja enviado ofício ao Deputado Irani
Barbosa para que apresente requerimento no Plenário solicitando que
o Projeto de Lei nº 1.763/2007, de sua autoria, seja distribuído
também para a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, dos convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Walter Tosta - Carlos

Pimenta.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 13/3/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Ruy Muniz e Elmiro Nascimento,
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membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Almir Paraca, Delvito Alves e Inácio Franco. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater o aumento do número de pacientes com câncer no
Município de Unaí e as causas desse aumento, bem como ações que
possam fazer reduzir a incidência da doença. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Antério Mânica,
Prefeito Municipal de Unaí; José Mário Kazmirczak, Presidente da
Câmara Municipal de Unaí; José Maria Borges, Coordenador
Institucional da SES, representando o Secretário de Estado de Saúde;
Miguel Ferreira Rodrigues, Presidente da Associação Noroeste
Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer - ANMECC -; Luci Ieshii,
médica oncologista, Presidente do Instituto Luci Ieshii de Oncologia e
Presidente da Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com
Câncer - ABAC - LUZ; Clóvis Alves Passarini, Presidente da
Associação Médica de Unaí; Ten.-Cel. Geraldo Donizete Luciano,
Comandante da 16ª RPM; Celso Ávila, Delegado da Polícia Civil ;
Luciana Alves Caldeira, representando a Mulher Regional, e José
Inácio, Vereador, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Delvito Alves, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. O Presidente registra a presença dos Vereadores e
dos Secretários Municipais e das demais autoridades presentes ao
evento. Participam dos debates as seguintes pessoas: Srs. Ulisses
Paulo Costa, Diretor-Geral do Hospital de Unaí; Roberto Martins de
Sousa, cirurgião-dentista; Júlio Andrade, Presidente do Comitê de
Bacia Hidrográfica; e Paulo Melo, ambientalista. segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Delvito Alves em que solicita
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sejam encaminhadas as notas taquigráficas deste evento ao Ministério
da Saúde e à Secretaria de Estado de Saúde, para conhecimento e
realização de estudos com vistas ao esclarecimento quanto à
incidência de câncer na cidade de Unaí, bem como para providências
e detecção precoce da doença. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados
e do público em geral, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2008

Às 9h45min, comparecem na Câmara Municipal de Paracatu os
Deputados Fábio Avelar, Almir Paraca e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Elmiro
Nascimento. Havendo número regimental, e na ausência do
Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Fábio Avelar, assume a
Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir fatos relacionados à expansão da Rio
Paracatu Mineração S.A., empresa de capital canadense controlada
pela Kinross Gold Corporation e sediada naquele Município. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Deputado Federal Marcos Montes; Ilmar Bastos Santos, Subsecretário
de Gestão Ambiental Integrada, representando o Sr. José Carlos de
Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Vereador José Maria Andrade Porto, Presidente da
Câmara Municipal de Paracatu; João de Jesus Macedo, Vice-Prefeito
de Paracatu; Antônio Eustáquio Vieira Jordão, Secretário Municipal de
Meio Ambiente de Paracatu; Carlos Eduardo, Promotor de Justiça da
Bacia do São Francisco; Mauro Elovitch, Promotor de Justiça de Meio
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Ambiente de Paracatu; Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva
da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA; Wilfred
Brandt, Presidente do Grupo Brandt Meio Ambiente; Vítor Hugo Souza
Belo, Gerente-Geral da Rio Paracatu Mineração S.A.; Prof. Sérgio
Ulhoa Dani, Presidente da Fundação Acangaú; Paulo Maurício
Serrano Neves, Presidente do Instituto Serrano Neves; Uldicéia
Riguetti, editora do jornal "O Lábaro", de Paracatu; e José Osvaldo,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Extrativa de
Paracatu e Vazante, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Elmiro Nascimento, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Após as quatro primeiras horas de reunião, o
Presidente prorroga, de ofício, o seu prazo. Abertos os debates, e
após os questionamentos dos parlamentares, o Presidente informa a
inscrição de 43 pessoas para participarem da discussão. Na fala do
20º inscrito, encerrou-se o prazo regimental da reunião. Não sendo
cumprida a finalidade da reunião, a Presidência convoca os membros
da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada às
15h45min do dia 14/3/2008, na Câmara Municipal de Paracatu,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Inácio Franco.

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2008
Às 15h45min, comparecem na Câmara Municipal de Paracatu os

Deputados Fábio Avelar, Almir Paraca e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Elmiro
Nascimento. Havendo número regimental, e na ausência do
Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
fatos relacionados com a expansão da Rio Paracatu Mineração S.A.,
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empresa de capital canadense controlada pela Kinross Gold
Corporation e com sede no Município de Paracatu. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para dar prosseguimento ao debate,
com os seguintes convidados: Srs. Marcos Montes, Deputado Federal;
Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada,
representando o Sr. José Carlos de Carvalho, Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais; José
Maria Andrade Porto, Presidente da Câmara Municipal de Paracatu;
João de Jesus Macedo, Vice-Prefeito de Paracatu; Antônio Eustáquio
Vieira Jordão, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Paracatu;
Carlos Eduardo, Promotor de Justiça da Bacia do São Francisco;
Mauro Elovitch, Promotor de Justiça de Meio Ambiente de Paracatu;
Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Associação Mineira
de Defesa do Ambiente - Amda -; Wilfred Brandt, Presidente do Grupo
Brandt Meio Ambiente; Vítor Hugo Souza Belo, Gerente-Geral da Rio
Paracatu Mineração S.A.; Sérgio Ulhoa Dani, Presidente da Fundação
Acangaú; Paulo Maurício Serrano Neves, Presidente do Instituto
Serrano Neves; Uldicéia Riguetti, editora do jornal "O Lábaro", de
Paracatu; e José Osvaldo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria Extrativa de Paracatu e Vazante, que compõem a mesa
dos trabalhos, e os parlamentares e participantes inscritos, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião especial a ser realizada no dia
17/3/2008, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2008
Às 14h15min, comparecem no Plenário da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais os Deputados Sávio Souza Cruz e Almir
Paraca, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Gláucia Brandão e os Deputados Roberto
Carvalho, Antônio Carlos Arantes, Gil Pereira, João Leite, Doutor
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Viana, Domingos Sávio e Gustavo Valadares. Nos termos do art. 125,
§ 3º, do Regimento Interno, o Presidente, Deputado Sávio Souza
Cruz, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art. 120
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar
debate público sobre o tema: "Bolsa Verde: Instrumento Econômico de
Gestão Ambiental". A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Prof. Antônio Augusto Junho Anastasia, Vice-
Governador do Estado de Minas Gerais; José Carlos de Carvalho,
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais; Davi Lucas Soares, 2º-Ten. BM, Sub-
Chefe da Divisão Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais; Marina Tereza do Amaral Campos, Coordenadora do
Programa Estadual de Mudanças Climáticas do Estado do Amazonas,
representando o Sr. Virgílio Maurício Viana, Diretor-Geral da
Fundação Amazonas Sustentável e ex-Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas; Humberto
Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas -
IEF; Antônio Félix Domingues, Coordenador-Geral das Assessorias da
Agência Nacional de Águas - ANA -; Herly Carlos Teixeira Dias,
professor da Universidade Federal de Viçosa - UFV -; Paulo Henrique
Pereira, Diretor de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Extrema;
e Francisco Maurício Barbosa Simões, Chefe da Assessoria Jurídica
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais,
representando o Presidente dessa entidade, o Sr. Roberto Simões, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência faz o
seu pronunciamento de abertura e, em seguida, concede a palavra ao
Deputado Roberto Carvalho, 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 passa a palavra aos convidados para que
façam suas considerações finais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece aos parlamentares, aos expositores, aos
demais convidados e participantes, a presença e os importantes
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subsídios prestados à Comissão, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Inácio Franco -

Almir Paraca.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE

DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
“MENSAGEM Nº 155/2008*

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o
inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, enviou a esta Casa, por
intermédio da mensagem em epígrafe, 11 processos administrativos
de legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/2/2008 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”,
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem nº 155/2008, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa 11 processos de legitimação de lotes de
terras devolutas rurais, situados nos Municípios de Indaiabira,
Montezuma, Rio Pardo de Minas e Santo Antônio do Retiro, todos
com área superior a 100ha e devidamente instruídos pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, autarquia vinculada à
Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à
Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar,
previamente, a alienação ou a concessão de terra pública, com os
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seguintes preceitos: a) a legitimação de terras devolutas situadas no
perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada
a 500m² e 2.000m², respectivamente; b) a alienação ou concessão de
terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado
em lei; c) a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não
superior a 50ha a quem cumpra os requisitos constitucionais; d) em
ação judicial discriminatória, limitada a área de 250ha, cumprida sua
função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, e
devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e) a alienação ou a
concessão de terras públicas e devolutas rurais com área de até
100ha.

Cabe observar, ainda, que o § 6º do art. 247 permite a alienação de
terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250ha, “a
quem torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação
pessoal com ela”. Isso significa que o posseiro, considerado
individualmente, poderá legitimar gleba com área de até 250ha,
mesmo que o respectivo processo administrativo, instruído pelo Iter,
trate também de legitimação de posse de demais beneficiários e o
somatório das áreas das glebas - sempre contíguas - ultrapasse o
limite constitucional de 250ha. Esse órgão adota esse procedimento
tendo em vista alcançar economia processual, o que é razoável e não
entra em conflito com os preceitos constitucionais e legais que regem
a matéria.

Assim o fez com relação aos processos que dizem respeito a duas
glebas situadas no Município de Rio Pardo de Minas, uma na Fazenda
Aidópolis e outra na Fazenda Rancho, havendo dois posseiros em
cada uma. Em ambos os casos, cada um deles terá direito a uma área
entre 100ha e 250ha, o que atende à exigência constitucional.

Esclareça-se que a tramitação de todos os processos far-se-á
mediante o disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020, de 1993, com a
redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996, os quais estão desprovidos
de vícios jurídicos.

Em atendimento ao preceituado na mencionada decisão normativa,
apresentamos projeto de resolução ao final deste parecer, que aprova
as devidas alienações, de conformidade com os respectivos autos de
processos administrativos.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2008

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2008)  foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 26.3.2008.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Getúlio Neiva, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Chico

Uejo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.951/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe

visa instituir o Dia da Mobilização contra o Aquecimento Global e dar
outras providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, vem a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, VIII, combinado com o
art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.951/2007 tem por escopo instituir o Dia da

Mobilização contra o Aquecimento Global, a ser realizado anualmente
em 16 de setembro. Nessa data serão promovidos eventos no âmbito



1072

das instituições estaduais com o objetivo de divulgar o fenômeno do
aquecimento global e incentivar ações preventivas a seu
agravamento, estimular o debate sobre os problemas ambientais,
incentivar ações de conservação do meio ambiente e promover a
educação e a conscientização ambiental.

O fenômeno do aquecimento global tem preocupado cada vez mais
a comunidade científica. Refere-se ao aumento da temperatura
terrestre não só numa zona específica, mas em todo o planeta, devido
ao uso de combustíveis fósseis, queimadas e alguns processos
industriais, que levam à acumulação na atmosfera de gases
poluentes, tais como dióxido de carbono, metano e óxido de azoto.

A humanidade, em desrespeito à natureza, produz enormes
quantidades desses poluentes, fazendo com que seus índices sejam
elevados, provocando aumento na temperatura terrestre, com
conseqüências graves ao planeta e risco da sobrevivência dos seus
habitantes.

Se não for tomada providência contra esse agravamento, ocorrerão
problemas sérios, como o derretimento de geleiras, com conseqüente
aumento do nível dos mares e o desaparecimento de cidades
litorâneas; prejuízo para as plantações, o que ocasionará falta de
alimentos e, por conseguinte, fome; diminuição da água potável e
intensificação de fenômenos da natureza, como furacões e
terremotos.

O aumento da temperatura do planeta, além de ameaçar o hábitat
natural de animais e plantas, trará, para esses e para a espécie
humana, riscos de doenças epidêmicas, uma vez que influencia o
desenvolvimento de vírus, bactérias e outros elementos patogênicos e
seus vetores de propagação, mosquitos e roedores, entre outros.

Para reverter o quadro anteriormente descrito é necessário que os
países se comprometam a diminuir, até o ano de 2050, as emissões
de gases poluentes em 60%; que, no máximo até 2010, pelo menos
5% de todos os carros sejam movidos a biocombustíveis; que regiões
devastadas sejam reflorestadas; e que tecnologias consideradas
limpas, que promovam o desenvolvimento sem causar danos à
natureza, sejam adotadas.

Entretanto, essa responsabilidade não é apenas dos governos.
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Todos podem e devem contribuir por meio de ações cotidianas, como
a economia do consumo de água e energia, a coleta seletiva do lixo e
a utilização de transporte coletivo.

Nesse contexto, a iniciativa do projeto de lei em análise é oportuna e
meritória, pois institui uma data específica para a mobilização da
sociedade, com o apoio do poder público, contra esse fenômeno da
atualidade. Por meio da conscientização dos riscos do aquecimento
global, será possível a participação de todos para a conservação do
planeta.

Cabe ressaltar, por fim, que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como objetivo sanar
impropriedades encontradas no texto original, adequando-o à técnica
legislativa.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.951/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges - Almir Paraca.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.989/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe

visa a instituir o Dia do DeMolay.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a matéria a esta
Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.989/2008 tem por escopo instituir o Dia do

DeMolay, a ser comemorado anualmente no dia 18 de março.
Cabe esclarecer que a Ordem DeMolay é uma organização filosófica
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e fraternal, para homens com idade entre 12 e 21 anos, fundada nos
Estados Unidos, em 1919, pelo maçom Frank Sherman Land. É
patrocinada e apoiada pela Maçonaria, oficialmente desde 1921, que,
na maioria dos casos, cede seus espaços para as reuniões das
células da Ordem, denominadas Capítulos.

Essa organização é inspirada na história e no exemplo de Jacques
DeMolay, 23º e último Grão-Mestre da Ordem dos Templários, morto
no século XIV, após ser perseguido pela Inquisição da Igreja Católica,
por ordem do Rei Filipe IV de França, por não entregar seus
companheiros nem faltar com fidelidade a seus juramentos.

A Ordem DeMolay baseia-se em princípios de virtudes, como a
fraternidade e o companheirismo, incentivando cada membro a
observar preceitos considerados deferenciais na vida de um líder e
determinantes para seu sucesso. Fundamenta-se na defesa das
liberdades religiosa, civil e intelectual.

Jacques DeMolay nasceu em Vitrey, na França, no ano de 1244.
Pouco se sabe de sua família ou sua primeira infância, mas com 21
anos tornou-se membro da Ordem dos Cavaleiros Templários,
participando destemidamente de numerosas Cruzadas.

Após 200 anos de lutas, os Templários foram fortemente
entrincheirados na Europa e na Grã-Bretanha. Em 1305, Filipe IV de
França, atento ao imenso poder que teria, tentou unir as Ordens dos
Templários e dos Hospitalários. Não obtendo sucesso, optou por
destruí-las, a fim de impedir qualquer aumento de poder do Sumo
Pontífice, pois as Ordens eram ligadas apenas à Igreja.

DeMolay e outros Templários foram presos e atirados em
calabouços, forçados a apoiar a condenação da Ordem e transferir
suas propriedades para outros donos. DeMolay deveria trair os outros
líderes da Ordem e informar onde todas as propriedades e os fundos
poderiam ser encontrados, mas recusou-se a fazê-lo.

No dia 18/3/1314, uma comissão especial nomeada pelo Papa
Clemente V reuniu-se em Paris para determinar o destino de
DeMolay, que, por não concordar com uma confissão forjada, foi
punido com a morte, sendo queimado vivo no mesmo dia.

Atualmente, a Ordem DeMolay defende a manutenção das escolas
públicas, como base essencial para o desenvolvimento, e a promessa
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da construção de um novo mundo por meio de um melhor preparo da
juventude.

Diante dessas considerações, é meritória a pretensão do projeto de
lei em análise de instituir um dia para que esses jovens que lutam em
defesa de uma sociedade mais justa possam refletir sobre a história e
sobre o futuro de nossa sociedade.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.989/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Walter Tosta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.061/2008
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar 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 proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a este colegiado para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.061/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Prestação de
Serviços de São Domingos das Dores, que tem por objetivo fomentar
o espírito de colaboração entre seus associados, divulgar e aprimorar
os princípios da ética profissional relacionados com as suas atividades
e estabelecer intercâmbio de idéias e informações quanto a iniciativas
para estudo e defesa de seus problemas.

Atua ainda na promoção de eventos sociais, culturais e de lazer,
além da prestação de serviços de assistência social a todos os
necessitados que a ela recorrem.

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
2.061/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Zezé Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.104/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.104/2008, de autoria do Deputado Almir
Paraca, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento Educacional de Montes Claros - Ibituruna -
Funadem -, com sede no Município de Montes Claros.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/3/2008 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 2.104/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Educacional de
Montes Claros-Ibituruna, com sede no Município de Montes Claros.

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 art. 10 que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituições congêneres, registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social, com sede e atividades na região do Norte de
Minas Gerais, e, no art. 14, que ela não remunera os membros do
conselho de administração, do conselho fiscal, nem os ocupantes dos
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cargos de sua diretoria.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.104/2008.

Sala das Comissões, 18 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.162/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em
epígrafe “acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 14.870, de 16 de
dezembro de 2003, dispondo sobre a qualificação de pessoa jurídica
de direito privado como organização da sociedade civil de interesse
público – Oscip”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/3/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço tem o fito de corrigir distorções na Lei nº

14.870, de 16/12/2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa
jurídica de direito privado como organização da sociedade civil de
interesse público - Oscip - e dá outras providências. O objetivo é
adequar as regras de qualificação da entidade como Oscip e de
celebração do termo de parceria no caso de qualificação com base na
experiência dos seus dirigentes.

A referida lei prevê no inciso IV do art. 7º, com a redação dada pelo
art. 1º da Lei nº 17.349, de 17/1/2008, como requisito para a
qualificação como Oscip, a apresentação de documentos que
comprovem a experiência mínima de dois anos da entidade na
execução das atividades indicadas no seu estatuto social, conforme
previsto em regulamento; todavia, nos termos do § 1º do mesmo
dispositivo há a ressalva de que a mencionada comprovação poderá,



1078

a partir da data de publicação da referida lei até 31/12/2009, ser
suprida mediante comprovação da experiência dos dirigentes da
entidade na execução das atividades indicadas em seu estatuto
social, conforme previsto em regulamento (parágrafo acrescentado
pelo art. 1º da Lei nº 17.349, de 17/1/2008).

Já o art. 12 da lei que se pretende alterar exige, para a celebração
do termo de parceria entre o poder público e a Oscip, a apresentação,
pela Oscip, de relatório circunstanciado comprovando sua experiência
por dois anos na execução de atividades na área do objeto do termo
de parceria, conforme o disposto em regulamento.

Assim, a proposta em comento pretende possibilitar que uma Oscip
que já foi qualificada por atender aos requisitos previsto na lei possa
celebrar o termo de parceria para concretizar os objetivos sociais
previstos na lei.

No que toca aos aspectos jurídicos, não encontramos óbice à
tramitação da matéria. A matéria atinente às Oscips não constitui
assunto de competência privativa da União nem do Município e pode
ser objeto de disciplina jurídica por parte de qualquer uma das
entidades federadas. Nos termos do § 1º do art. 25 da Constituição
Federal, competem ao Estado todas as competências que não lhe
sejam vedadas pelo texto constitucional. No que toca à iniciativa para
a deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não a inseriu no
domínio da iniciativa reservada a nenhum órgão nem autoridade,
sendo lícita a apresentação do projeto por membro da Assembléia
Legislativa. Vale ainda ressaltar que a proposição estabelece
parâmetros e requisitos básicos para a qualificação de entidades
particulares como Oscip, assegurando ao Poder Executivo, por meio
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a competência
para decidir sobre tal qualificação, já que o assunto está relacionado
com a atuação do Estado administrador.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.162/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.162/2008
Comissão de Administração Pública

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

epígrafe acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 14.870, de
16/12/2003, dispondo sobre a qualificação de pessoa jurídica de
direito privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público - Oscip.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/3/2008, foi o projeto
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto ao seu aspecto de
mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende regular matéria atinente à

celebração de termo de parceria entre o poder público e entidades
qualificadas como Oscips.

Nos termos do inciso IV do art. 7º da Lei nº 14.870, de 2003, com a
redação dada pelo art. 1º da Lei nº 17.349, de 17/1/2008, é requisito
para a qualificação de entidade como Oscip a apresentação de
documentos que comprovem sua experiência mínima de dois anos na
execução das atividades indicadas em seu estatuto social, conforme
previsto em regulamento. Tal exigência pode ser suprida caso se
comprove a experiência dos dirigentes da entidade na execução das
referidas atividades.

A proposta em tela pretende uniformizar a norma com o objetivo de
permitir a parceria entre o poder público e a entidade da sociedade
civil se esta tiver sido qualificada com base na experiência de seus
dirigentes.

A Oscip é uma figura jurídica que surgiu no direito brasileiro no ano
de 1998, com a reforma administrativa introduzida no texto da
Constituição Federal, na busca de novas formas de atuação estatal
para se atingir mais qualidade e eficiência na prestação de
determinados serviços de interesse público. No âmbito federal, a
matéria é regulamentada pela Lei nº 9.790, de 23/3/99. Já no Estado,
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a lei que regulamenta a qualificação das Oscips data de 2003 e,
desde então, sofreu algumas alterações no intuito de concretizar essa
forma de cooperação entre o setor público e o privado. Esta é, pois,
mais uma adequação que busca viabilizar a implementação dessa
forma de gestão pública.

Entendemos que a medida proposta busca, em última análise,
viabilizar a implementação do referido termo e destacamos, por ser
oportuno, que a lei que se pretende alterar prevê formas de se
controlar a celebração dessas parcerias, seja por meio do Ministério
Público, no exercício de suas competências legais, seja por meio do
controle externo da Assembléia Legislativa, que o exercerá com o
auxílio do Tribunal de Contas, ou por meio das hipóteses de perda da
qualificação como Oscip, previstas no art. 10 da lei a ser alterada.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.162/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco, relator - Domingos Sávio -

Chico Uejo - André Quintão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.604/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.604/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo
Antônio do Monte o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.604/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Monte o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Santo Antônio do Monte imóvel com área de 7.206,50m² (sete mil
duzentos e seis vírgula cinqüenta metros quadrados), situado no
Bairro Monsenhor Otaviano, naquele Município, registrado sob o n°
6.951, a fls. 192 do Livro 2-T, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santo Antônio do Monte.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de ginásio poliesportivo e de escola
municipal.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.631/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.631/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Barbacena o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.631/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o

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

Barbacena imóvel com área de 1.193,04m² (mil cento e noventa e três
vírgula zero quatro metros quadrados), situado na Praça Conde de
Prados, n° 81, Centro, naquele Município, registrad o sob o n° 64, a fls.
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114 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis de 1° Ofício da
Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
instalação de serviços de saúde, educacionais e culturais.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Luiz Tadeu Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.632/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.632/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Campo
Belo o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.632/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Campo Belo o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de
Campo Belo imóvel constituído por terreno e suas benfeitorias, com
área total de 12.000m² (doze mil metros quadrados), situado no lugar
denominado Fazenda da Chácara, naquele Município, registrado sob
o n° 30.116, a fls. 149 do Livro 3-Q, no Cartório d e Registro de
Imóveis da Comarca de Campo Belo.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
instalação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio
Ambiente.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.683/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.683/2007, de autoria do Deput ado Gustavo
Valadares, que dá denominação ao trecho da Rodovia MG-314, no
Município de Peçanha, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°
1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.683/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-314 que liga o Município

de Cantagalo ao Município de Peçanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Prefeito Belisári o da Cunha

Pereira o trecho da Rodovia MG-314 que liga o Município de
Cantagalo ao Município de Peçanha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.817/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.817/2007, de autoria do Deput ado Sebastião

Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Manhuaçu o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.817/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Manhuaçu o

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

Manhuaçu imóvel com área de 471m² (quatrocentos e setenta e um
metros quadrados), composto pelos lotes n°s 5 e 11 do quarteirão F,
situado no bairro Dona Ana Gomes Dutra, no Distrito de São Pedro do
Avaí, naquele Município, registrado sob o n° 3.794,  a fls. 239 do Livro
2-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manhuaçu.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
construção de um posto de saúde.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.884/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.884/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Radiodifusão Dom Othon Motta, foi aprovado em turno
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único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.884/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Radiodifusão Dom Othon Motta, com sede no Município de
Campanha.

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

Comunitária de Radiodifusão Dom Othon Motta, com sede no
Município de Campanha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.892/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.892/2007, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação de
Produtores de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras Verdes, com
sede no Município de Córrego do Bom Jesus, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.892/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores de

Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras Verdes, com sede no
Município de Córrego do Bom Jesus.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Produtores de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras Verdes, com
sede no Município de Córrego do Bom Jesus.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 E 2 AO PROJETO DE LEI

Nº 1.046/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto em epígrafe dispõe

sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter
desportivo no Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado a esta Comissão, obtendo
parecer pela aprovação na forma do substitutivo apresentado.

Encaminhada a matéria à Comissão de Fiscalização Financeira,
esta opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas em
Plenário as Emendas nºs 1 e 2, que vêm a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei original propõe uma política de estímulo à

participação da sociedade no desenvolvimento do desporto,
concedendo incentivos fiscais ao contribuinte que fomentar atividade
esportiva mediante doação ou patrocínio.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, acatado por
esta Comissão, apontou questões de ordem constitucional que
impediriam a tramitação da matéria nos moldes propostos. No
entanto, com o intuito de viabilizar a proposição, apresentou o
Substitutivo nº 1, que propõe alterações na Lei nº 16.318, de
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11/8/2006, que contém matéria de natureza similar, ao dispor sobre a
concessão de desconto para pagamento de crédito tributário relativo
ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Esse substitutivo pretende ampliar as possibilidades de
financiamento dos projetos desportivos, ao estender o benefício
previsto na Lei nº 16.318, de 2006, a qualquer crédito tributário inscrito
em dívida ativa, e não somente àquele relativo ao ICMS. Pretende,
ainda, estender o prazo de inscrição na dívida ativa de dezembro de
2005 para dezembro de 2006.

A Comissão de Fiscalização Financeira ao apreciar a proposição em
comento, apresentou o Substitutivo nº 2, com o intuito de adequar o
texto do Substitutivo nº 1 à melhor técnica legislativa.

A Emenda nº 1, apresentada em Plenário pelo Deputado João Leite,
pretende dar nova redação ao art. 5º da Lei nº 12.733, de 30/12/97,
que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular a realização de projetos culturais no Estado. Conquanto
essa lei também disponha, como o projeto em exame, sobre a
concessão de incentivos fiscais, entendemos que o objeto do
benefício, qual seja, a realização de projetos culturais, se distancia do
assunto versado na proposição em comento. Assim, nos termos do
inciso I do art. 228 do Regimento Interno, a Emenda nº 1 não é
pertinente à matéria ora em análise e deve ser rejeitada. Além disso, é
oportuno ressaltar que a mudança  desejada  pelo autor dessa
emenda - estender o prazo da inscrição em dívida ativa para que o
contribuinte possa se utilizar do benefício - já foi implementada pela
Lei nº 17.247, de 2007, que dilatou o referido prazo até 31/10/2007.

Já a Emenda nº 2, de mesma autoria, pretende dar nova redação ao
art. 5º da Lei nº 16.318, de 2006, de forma a ampliar o prazo de
inscrição na dívida ativa para 30/11/2007, bem como aumentar o
percentual de desconto relativo ao crédito tributário do ICMS de 50%
para 90%.

A citada Lei nº 17.247, de 2007, já cuidou de promover a ampliação
de prazo para inscrição em dívida ativa também para o benefício de
que trata a Lei nº 16.318, de 2006, até o dia 31/10/2007.
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Paralelamente, como dito acima, o Substitutivo nº 2 visou exatamente
ao aprimoramento da técnica legislativa, de forma a evitar a citação de
data em vários dispositivos da lei – inclusive, no caso, do art. 5º –
concentrando essa referência no “caput” do art. 1º. Além disso, esse
substitutivo, tal qual o Substitutivo nº 1, tem a já elogiada lucidez de
estender o benefício a todo crédito tributário inscrito em dívida ativa,
independentemente de ser oriundo de ICMS. Dessa forma, apenas
por não incorporar esse aprimoramentos, deve a Emenda nº 2 ser
rejeitada.

Quanto ao aumento do percentual do crédito tributário para 90%, em
que pese à meritória intenção do autor, parece-nos que a realidade
das contas públicas inviabiliza essa pretensão. O percentual de
desconto de 50%, definido na Lei 16.318, de 2006, foi fruto de
discussões e concessões por parte dos Poderes Legislativo e
Executivo, quando da tramitação do projeto respectivo nesta Casa
Legislativa, sendo o mais plausível na atualidade. Assim, parece-nos
que, também nesse tópico, a Emenda nº 2 deve ser desconsiderada.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 3, que, sem abrir mão dos
aprimoramentos trazidos até o momento, visa adequar o prazo da
inscrição na dívida ativa, que, nos termos dos Substitutivos nºs 1 e 2,
restringia-se a 31/12/2006.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da seguinte Emenda

nº 3 e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, apresentadas ao Projeto
de Lei nº 1.046/2007.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 1º da Lei nº 16.317, de 11 de agosto de 2006, a

seguinte redação:
“Art. 1º - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de

crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2007,
com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no
Estado, nas condições especificadas nesta lei.”.

Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente e relatora - João Leite - Carlin

Moura.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 180 a 187/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.191 a 2.198/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 2.199 a 2.202/2008 - Requerimentos nºs 2.093 a 2.115/2008 -
Requerimentos das Deputadas Gláucia Brandão, Ana Maria Resende,
Maria Lúcia Mendonça, Cecília Ferramenta, Elisa Costa e Rosângela
Reis e outros e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Dalmo
Ribeiro Silva (4), Walter Tosta e Neider Moreira - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Educação,
de Meio Ambiente, de Política Agropecuária, do Trabalho e de
Turismo e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Mauri Torres -
Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Arlen Santiago, Gustavo Valadares, Domingos Sávio e Carlos Pimenta
- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Walter Tosta,
Neider Moreira, Dalmo Ribeiro Silva (4), Dalmo Ribeiro Silva e outros
e das Deputadas Gláucia Brandão, Ana Maria Resende, Maria Lúcia
Mendonça, Cecília Ferramenta, Elisa Costa e Rosângela Reis e
outros; deferimento - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;
deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Paulo Guedes - Requerimento do Deputado Adalclever
Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Inexistência
de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dimas Fabiano, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 180/2008*
Belo Horizonte, 19 de março de 2008.
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Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Professor Martins à escola estadual localizada na
Rua Sebastião Patrício, nº 170, Centro, no Município de Acaiaca.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Antônio Gonçalves Martins, que prestou vários serviços sociais à
comunidade de Acaiaca, principalmente na área da educação, tendo
sido o primeiro professor da localidade, conforme justificativa anexa,
da Senhora Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Professor Martins, de ensino fundamental, à Escola
Estadual de Ensino Fundamental, situada na Rua Sebastião Patrício,
nº 170, Bairro Centro, no Município de Acaiaca.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental, que,
em reunião realizada no dia 12/11/07, homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Professor Martins para denominação da referida unidade de ensino.

Antônio Gonçalves Martins foi uma pessoa que se destacou por
inúmeras qualidades e serviços sociais prestados à comunidade de
Acaiaca, principalmente no setor de educação, pois foi o primeiro
professor da localidade.

O homenageado faleceu no dia 4/2/1922 e não foi encontrado
nenhum registro sobre seu nascimento.

Cumpre registrar que, no Município de Acaiaca, não existem
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
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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 2.191/2008

Dá a denominação de Escola Estadual Professor Martins à escola
estadual localizada no Município de Acaiaca.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professor Martins a
escola estadual localizada na Rua Sebastião Patrício, nº 170, Centro,
no Município de Acaiaca.

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.

“MENSAGEM Nº 181/2008*
Belo Horizonte, 19 de março de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Diretor Nélson Rodrigues à escola estadual
localizada na Rua Coronel Antônio Faustino, 681, Centro, no
Município de Serrania.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Nélson Rodrigues, que, durante quinze anos, foi diretor da referida
escola, tendo sido responsável pela sua consolidação e pela
qualidade do ensino oferecido aos alunos, conforme justificativa
anexa, da Senhora Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja alterada a denominação

da Escola Estadual de Serrania, de ensino fundamental e médio,
situada na Rua Coronel Antônio Faustino, 681, Centro, no Município
de Serrania, para Escola Estadual Diretor Nélson Rodrigues, de
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ensino fundamental e médio.
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo

Colegiado Escolar da Escola Estadual de Serrania que, em reunião
realizada no dia 25/09/07, homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Diretor
Nélson Rodrigues para denominação da referida unidade de ensino.

Nélson Rodrigues atuou em sua vida profissional como diretor dessa
escola durante quinze anos, com muita dedicação e lisura, tendo sido
responsável pela consolidação da escola e pela qualidade do ensino
oferecido aos educandos. Sempre trabalhou pela união de todos na
busca coletiva de se alcançar um bem comum; a solidificação e o
desenvolvimento de uma escola que nascia, ainda carente de
recursos, mas uma escola que se propunha crescer segundo as
necessidades e demanda por parte da juventude serraniense, que
finalmente poderia usufruir da continuação dos estudos em seu
próprio Município.

O homenageado nasceu no dia 24/10/1918 e faleceu no dia
16/09/1985.

Cumpre registrar que, no Município de Serrania, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.192/2008
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Serrania.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Diretor Nélson Rodrigues

a escola estadual localizada na Rua Coronel Antônio Faustino, 681,
Centro, no Município de Serrania.

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



1094

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 182/2008*

Belo Horizonte, 19 de março de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual José Ribeiro Mira à escola estadual localizada na
Rua José Victor da Fonseca, nº 107, Centro, no Município de São
Sebastião do Rio Verde.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
José Ribeiro Mira, que, na oportunidade em que foi prefeito, por dois
mandatos, esteve envolvido diretamente na melhoria e construção de
escolas no município, conforme justificativa anexa, da Senhora
Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual José Ribeiro Mira, de ensino médio, à Escola
Estadual de Ensino Médio, situada na Rua José Victor da Fonseca, nº
107, Bairro Centro, no Município de São Sebastião do Rio Verde.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio que, em
reunião realizada no dia 25/10/07, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual José
Ribeiro Mira para denominação da referida unidade de ensino.

José Ribeiro Mira, Prefeito por dois mandatos, esteve envolvido
diretamente na melhoria e construção de escolas no Município.
Cidadão que soube, mesmo tendo tido pouca oportunidade de
estudar, valorizar a educação como meio indissolúvel de melhorar a
qualidade de vida de um povo, tornando-se para todos os políticos,
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com seu trabalho incansável, um exemplo de ética e de luta.
O homenageado nasceu no dia 29/04/1914 e faleceu no dia

01/04/2005.
Cumpre registrar que, no Município de São Sebastião do Rio Verde,

não existem estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado
com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.
PROJETO DE LEI Nº 2.193/2008

Dá denominação à escola estadual localizada no Município de São
Sebastião do Rio Verde.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual José Ribeiro Mira a
escola estadual localizada na Rua José Victor da Fonseca, nº 107,
Centro, no Município de São Sebastião do Rio Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 183/2008*

Belo Horizonte, 19 de março de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá
a denominação de Escola Estadual Padre Eduardo Jordi à Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada no
Município de Araguari.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória do Padre Eduardo Jordi, que se destacou pela luta e
determinação em prol da recuperação de dependentes de droga,
tendo fundado, inclusive, um centro-internato de recuperação de ex-
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viciados, conforme se verifica na justificação anexa apresentada pela
Senhora Secretária de Estado de Educação.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Padre Eduardo Jordi, de ensino fundamental e médio
- EJA, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA,
localizada no Presídio Irmãos Naves, no Município de Araguari.

Padre Eduardo Jordi nasceu na cidade de Breda-HOL, na Holanda.
Recebeu no dia 25 de julho de 1937 sua ordenação sacerdotal, na
cidade holandesa de Valkenburg.

A maioria dos reeducandos da Unidade Prisional são ex-usuários de
drogas e Padre Eduardo Jordi se destacou pela luta e a determinação
em prol da recuperação de dependentes de drogas. Fundou a
“Fazendinha”, chácara da Igreja Católica, centro-internato de
recuperação de ex-viciados. Com toda essa dedicação, recebeu em
1977 o título de cidadão araguarino pela Câmara Municipal de
Araguari.

O homenageado nasceu no dia 27/3/1913 e faleceu no dia
13/4/2004.

Cumpre ressaltar que, no Município de Araguari, não existem
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.
PROJETO DE LEI Nº 2.194/2008

Dá a denominação de Escola Estadual Padre Eduardo Jordi à
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada no



1097

Município de Araguari.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Padre Eduardo Jordi a

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, situada no
Presídio Irmãos Naves, no Município de Araguari.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 184/2008*

Belo Horizonte, 19 de março de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá
a denominação de Escola Estadual Terezinha Gonçalves dos Santos
à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada
no Município de Araçuaí.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória de Terezinha Gonçalves dos Santos, considerada educadora
exemplar, conforme se verifica na justificação anexa apresentada pela
Senhora Secretária de Estado de Educação.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Terezinha Gonçalves dos Santos, de ensino
fundamental e médio - EJA -, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada no Presídio Dr. Carlos
Vitoriano, no Município de Araçuaí.

Terezinha Gonçalves dos Santos nasceu em Itira, Município de
Araçuaí, filha de Manoel Gonçalves dos Santos e Clemência Teixeira
dos Santos. Estudou em Araçuaí, no Colégio Nazareth, concluindo o
curso de magistério em Belo Horizonte, em 1975. Em 1978 licenciou-
se em Pedagogia pela Universidade Católica de Minas Gerais. Era
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uma educadora exemplar que trazia na alma a vocação do magistério
e o amor à educação.

A homenageada nasceu em 30/07/1949 e faleceu em 19/11/2004.
Cumpre registrar que no Município de Araçuaí não existe

estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda pela
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.195/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Terezinha Gonçalves dos

Santos à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA,
localizada no Município de Araçuaí.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Terezinha Gonçalves dos
Santos a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA,
localizada no Município de Araçuaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 185/2008*

Belo Horizonte, 19 de março de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Indígena Xucuru Kariri - Warkanã de Aruanã à escola
estadual localizada na Fazenda Boa Vista, no Município de Caldas.

O projeto encaminhado resulta de solicitação formulada pelo
Colegiado Escolar da citada unidade de ensino, que homologou, pela
unanimidade dos votos de seus membros, a referida indicação,
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conforme justificativa anexa, da Senhora Secretária de Estado de
Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Indígena Xucuru Kariri - Warkanã de Aruanã, de
ensino fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental,
situada na Fazenda Boa Vista, no Município de Caldas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental, que,
em reunião realizada no dia 7/12/07, homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Indígena Xucuru Kariri - Warkanã de Aruanã para denominação da
referida unidade de ensino.

Xucuru Kariri, nome de uma comunidade indígena oriunda da região
de Palmeira dos Índios, em Alagoas, que, após muitos conflitos de
terra, alguns integrantes mudaram para Minas Gerais. Warkanã e
Aruanã são nomes de elementos da natureza, os quais são de
extrema importância para os povos indígenas, pois deles dependem
para sua sobrevivência.

Cumpre registrar que, no Município de Caldas, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.
PROJETO DE LEI Nº 2.196/2008

Dá denominação à escola estadual localizada no Município de
Caldas.



1100

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Indígena Xucuru Kariri -
Warkanã de Aruanã a escola estadual localizada na Fazenda Boa
Vista, no Município de Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 186/2008*

Belo Horizonte, 19 de março de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Alberto Santos Dumont - EJA à escola estadual
localizada na Penitenciária de Floramar, no Município de Divinópolis.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Alberto Santos Dumont, “Pai da Aviação”, pelo centenário de sua
invenção, e guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela
Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, conforme justificativa
anexa, da Senhora Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Alberto Santos Dumont, de ensino fundamental e
médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio -
EJA, localizada na Penitenciária de Floramar, no município de
Divinópolis.

Alberto Santos Dumont nasceu no distrito de Palmira, emancipado
como município, valendo a denominação de Santos Dumont.
Pretende-se, com a denominação da escola, prestar homenagem ao
Pai da Aviação no centenário de sua invenção.

O homenageado nasceu no dia 20/07/1873 e faleceu no dia
23/07/1932.
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Cumpre registrar que, no município de Divinópolis, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial 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 submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.197/2008
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Divinópolis.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Alberto Santos Dumont -

EJA a escola estadual localizada na Penitenciária de Floramar, no
Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 187/2008*

Belo Horizonte, 19 de março de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Erotildes Hubner Borges à Escola Estadual de
Ocidente, localizada na Rua D, nº 34, no Município de Mutum.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Erotildes Hubner Borges, que, durante dez anos, foi ajudante de
serviços gerais na referida escola, destacando-se por ter sido uma
servidora exemplar, conforme justificativa anexa, da Senhora
Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja alterada a denominação

da Escola Estadual de Ocidente, de ensino fundamental, situada na
Rua D, nº 34, no Município de Mutum, para Escola Estadual Erotildes
Hubner Borges, de ensino fundamental.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ocidente, que, em reunião
realizada no dia 12/09/2007, homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Erotildes
Hubner Borges para denominação da referida unidade de ensino.

Erotildes Hubner Borges nasceu na Fazenda Duas Barras, Vila de
Ocidente, em Mutum, Minas Gerais, filha de Manoel Hubner Carlos e
Madalena Leopoldina Hubner.

Casou-se com Antônio Borges Neto, com quem teve cinco filhos.
Trabalhou como servidora efetiva na Escola Estadual de Ocidente

durante 10 anos, na função de Ajudante de Serviços Gerais.
Era uma funcionária alegre e exemplar. Sempre muito dedicada,

preparava a merenda dos alunos com carinho e amor. Auxiliava
também na educação, orientando os alunos sobre a importância dos
bons hábitos. Não media esforços para cumprir suas obrigações.

A homenageada nasceu no dia 28/02/1924 e faleceu no dia
17/06/1990.

Cumpre registar que, no Município de Mutum, não existem
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.198/2008
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Dá denominação à escola estadual localizada no Município de
Mutum.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Erotildes Hubner Borges
a Escola Estadual de Ocidente, localizada na Rua D, nº 34, no
Município de Mutum.

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.
OFÍCIOS

Do Sr. Eustáquio Luciano Zica, Secretário de Recursos Hídricos e
Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, comunicando
celebração de convênio entre esse Ministério e a Secretaria de Meio
Ambiente. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Luiz Antonio Souza da Eira, Secretário Executivo do
Ministério da Integração Nacional (4), comunicando transferência de
recursos financeiros para o Idene. (- 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. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.963 e 1.990/2007, em
atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e
os documentos ao respectivos projetos de lei.)

Do Sr. André Luiz de Almeida e Cunha, Diretor de Políticas
Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério
da Justiça, comunicando celebração do Convênio nº 54/2007, entre
esse Ministério 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. Aristócles Borges da Matta, Presidente da Câmara Municipal
de Sacramento, encaminhando cópia de requerimento do Vereador
Marcos Jerônimo Borges, deferido por esse Legislativo, solicitando a
implantação do projeto itinerante Expresso Cidadania no Município



1104

mencionado.
Do Sr. Gilson Carvalho de Sales, Prefeito Municipal de Inimutaba,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.860/2008, do
Deputado Doutor Viana.

Do Sr. José do Carmo de Paula Braga, Prefeito Municipal de Monte
Santo de Minas, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.809/2008, do Deputado Dinis Pinheiro.

Do Sr. Joab de Paula Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Frutal, solicitando o término da construção da sede da 4ª Cia.
Independente da Polícia Militar, bem como a construção de postos
policiais em Fronteira e Planura, nos locais que menciona. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.634/2007, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.653/2007, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.898/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.898/2007.)

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da Emater-MG (3), prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 1.660, 1.782 e
1.783/2007, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Rachel Tupynambá de Ulhôa, Diretora-Geral do Idene,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.718/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.718/2007.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da CEF
(3), e Carla Rafaela Arthemalle, Gerente da CEF (2), informando
sobre contratos de repasse de recursos para os órgãos que
mencionam. (- 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. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB - Seção Minas
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Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.705/2007, do Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. Francisco Vieira Chagas, Delegado-Geral de Polícia,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.736/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Nelzio Antonio Papa Júnior, Juiz de Direito da Comarca de
São Sebastião do Paraíso, solicitando sejam imediatamente
transferidos para estabelecimentos supervisionados pelo Estado os
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação
nessa Comarca, e sejam disponibilizadas vagas suficientes nessas
unidades para sua internação e local em condições de atender à
demanda da Comarca. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, Promotor de Justiça,
encaminhando cópia do relatório conclusivo em que determina o
arquivamento do Procedimento Investigatório nº 129/02, relativo a
supostas irregularidades em convênios firmados entre o DER-MG e
Municípios do interior do Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Maurício Rangel, Secretário Municipal de Trabalho e
Desenvolvimento Social de Contagem, encaminhando cartilha
elaborada pela Pasta de que é titular. (- À Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Rosiene Maria de Freitas, Chefe de Gabinete da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, informando, em atenção ao
Ofício nº 325/2008/SGM, que, em virtude de compromisso assumido
anteriormente, o titular da referida Pasta não poderá comparecer à
reunião da Comissão de Saúde destinada a tratar de questões
relativas ao Hospital Júlia Kubitschek e solicitando o adiamento da
referida reunião. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Marcus Bicalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas, informando que, conforme orientação
do titular dessa Pasta, foi indicado como representante da Secretaria
o Sr. Diogo Prósdocimi, Superintendente de Controle e Outorgas, para
participar da audiência pública em que se discutirá o cronograma de
obras na MG-050. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Cláudio Vilaça, Presidente da Associação dos Jornalistas do
Serviço Público, solicitando sejam definidos com urgência data e
horário da reunião para discutir, em audiência pública, o Projeto de Lei
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Complementar nº 35/2007, do Governador do Estado. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar nº 35/2007.)

Do Sr. Fernando Viana Cabral, Secretário de Administração
Regional Municipal Centro-Sul, prestando informações relativas ao
Projeto de Lei nº 1.803/2007, em atenção a pedido da Comissão de
Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.803/2007.)

De servidores da Gerência Regional de Saúde de Ponte Nova
solicitando apoio dos parlamentares para pedido que encaminharam
ao Governador do Estado e a Secretários de Estado relativo ao termo
de opção para carga horária de 40 horas semanais desses servidores.
(- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Luís Camargo, da Pastoral Carcerária, sugerindo seja
debatida a incompatibilidade que se estabeleceu entre as diretrizes do
Ministério da Educação, que incentivam os professores a discutir
questões de ética por meio de parâmetros curriculares nacionais, e a
decisão do Judiciário de processar a Profa. Maria da Glória, que foi
condenada a quatro meses de prisão por criticar, em jornal de
Leopoldina, as condições da penitenciária da cidade e a atuação de
Juízes e Promotores. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

O Sr. Presidente - A Presidência, em nome da Mesa desta Casa,
cumprimenta, com muita alegria, o Deputado Neider Moreira, que fez
aniversário no último domingo, dia 23; o Deputado Luiz Humberto, que
fez aniversário ontem, dia 24; e o Deputado Domingos Sávio, que faz
aniversário hoje, dia 25. Desejamos a todos muitas felicidades.

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 2.199/2008
(Ex-Projeto de Lei nº 3.446/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Uberlândia o
imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Uberlândia o imóvel constituído por uma área medindo 10.234,00m²,
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situado na Av. Europa, Bairro Tibery, Município de Uberlândia,
registrado sob o nº 3-10.171, livro 2, ficha 01, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel se destina à ampliação, funcionamento e
aprimoramento de Unidade de Orientação ao Menor.

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 finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2008.
Aécio Neves, Governador do Estado.
- 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 2.200/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Publica - Consep -, com sede no Município de São João
Nepomuceno.

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

de Segurança Publica- Consep -, com sede no Município de São João
Nepomuceno.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O Conselho de Segurança Pública de Patos de Minas -

CSPPM -, com sede no Município de São João Nepomuceno, é uma
entidade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Destacam-se entre suas principais finalidades colaborar nas
atividades de prevenção e preservação da ordem pública, visando a
maior eficiência, presteza e controle de todas as ações na defesa da
comunidade local.

Para tanto, o Conselho busca incentivar o bom relacionamento da
comunidade com as autoridades, promove palestras e campanhas
educativas que orientam os cidadãos na promoção da autodefesa,
buscando conscientizar a população para o espírito de cooperação e
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solidariedade em prol da ordem pública e do convívio social.
O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública

da referida entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há
mais de um ano, e sua Diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem,
conforme consta em atestado.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela
instituição, 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 Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.201/2008
Dispõe sobre inserções de advertência quanto aos malefícios do

consumo de bebidas alcoólicas e drogas, nos livros didáticos
distribuídos nas escolas da rede pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a inserção, em todo livro didático distribuído

nas escolas da rede pública estadual, de advertência, de informação
quanto aos malefícios do consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

Art. 2º - O texto informativo será elaborado e distribuído às editoras
pela Secretaria de Estado de Educação, havendo a obrigatoriedade
de, no mínimo, 1 (uma) inserção por livro.

Parágrafo único - O texto a que se refere o “caput” do art. 2º ocupará
página inteira, podendo também conter ilustrações.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em noventa dias.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: Todos sabem que a falta de informação gera

comportamentos bárbaros, delituosos, preconceituosos e desastrosos.
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Não seria diferente em relação às bebidas alcoólicas e às drogas, que
têm sido uma constante na vida de muitos jovens, razão pela qual a
divulgação efetiva dos malefícios que essas substâncias trazem à
saúde é de fundamental importância nos livros didáticos que os
estudantes manuseiam e estudam. E é exatamente esse o objetivo
desta proposição: garantir a divulgação de informação por meio de
advertências inseridas nos livros didáticos distribuídos nas escolas da
rede pública estadual.

Assim, essas inserções de advertência constituirão uma arma
poderosa e eficaz na luta para a conscientização e redução dos danos
causados pelas substâncias que causam dependências física ou
psíquica. Agir preventivamente é garantir um futuro melhor sem
drogas e sem bebidas alcoólicas para todos os jovens.

Isso posto, conto com o apoio de meus nobres pares.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela

Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.842/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.202/2008
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária

para Prevenção do Abuso de Drogas - Abraço-Três Pontas, com sede
nesse Município.

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

Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas - Abraço-Três
Pontas, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação Brasileira Comunitária para Prevenção

do Abuso de Drogas - Abraço-Três Pontas, com sede nesse
Município, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como
finalidade precípua promover, por meio da informação e orientação, o
combate à dependência química, bem como viabilizar caminhos para
recuperação, bem-estar e reintegração social dos dependentes
residentes em Três Pontas, em outras cidades do Sul de Minas ou em
quaisquer outras cidades do País.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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 de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 2.093/2008, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sindicato da Indústria
da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais - Sicepot-MG - por
seus 40 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.094/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Augusto de
Barros Levenhagen por sua posse no cargo de Desembargador do
Tribunal de Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.095/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Guarani
pelos 94 anos de emancipação desse Município. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 2.096/2008, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Sônia Estela de Melo
por seu desempenho no cargo de Superintendente da Polícia Federal
no Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.097/2008, da Comissão de Participação Popular, em que pede
seja formulado apelo à Secretaria de Ciência e Tecnologia com vistas
ao desenvolvimento de estudos sobre a utilização de biodiesel além
dos percentuais previstos na legislação, em especial no transporte
público e nas frotas do Estado e de seus prestadores de serviço. (- À
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Comissão de Meio Ambiente.)
Nº 2.098/2008, da Comissão de Participação Popular, em que

solicita seja formulado apelo à Cemig Distribuidora com vistas à
melhoria da iluminação do Bairro Jardim Triângulo, em Uberaba. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.099/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico com vistas ao incremento do crédito às cooperativas de
produção e serviços. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.100/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas à Secretaria de Educação informações sobre
a implementação da Lei Federal nº 10.639, de 2003, que torna
obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, e sobre o
atendimento educacional nas comunidades indígenas e nas áreas
remanescentes de quilombos do Estado. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.101/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Transportes e Obras
Públicas e ao DER-MG com vistas à liberação de recursos para a
pavimentação do trecho da Rodovia MG-226 entre os Municípios de
Canápolis e Capinópolis. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.102/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à
universalização progressiva do fornecimento de merenda escolar para
a  clientela  atendida pelos Programas 019 - Escola em Tempo
Integral - e 037 - Pró-Médio - do PPAG.

Nº 2.103/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à
realização das obras e melhorias que especifica nas Escolas
Estaduais Professor Teodoro Coelho, de Juiz de Fora; Governador
Juscelino Kubitschek, de Juiz de Fora, e Irmãos Fernandes, de
Araçuaí. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.104/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
construção de creche no novo centro administrativo do Estado. (- À
Comissão do Trabalho.)
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Nº 2.105/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à
ampliação do Programa de Educação Afetivo-Sexual - Peas -; ao
incentivo à adesão ao Programa Educação e Saúde na Escola por
parte dos Municípios; e a que tais Programas enfatizem a prevenção
do abuso de drogas e o autocuidado.

Nº 2.106/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Ciência e Tecnologia
com vistas à realização de convênios entre as universidades públicas
estaduais e entidades representativas de idosos, para que estes
possam continuar seus estudos.

Nº 2.107/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à
ampliação do número de escolas participantes do Projeto Incluir e do
de escolas especializadas no atendimento do aluno com deficiência
mental grave, transtorno mental ou autismo. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 2.108/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico com vistas a que seja estimulado o desenvolvimento da
cadeia produtiva da fruticultura na Zona da Mata. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 2.109/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Ciência e Tecnologia
com vistas a que estude a possibilidade da realização de parcerias
público-privadas na implantação de universidades no Estado.

Nº 2.110/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à
capacitação profissional dos 22 mil Auxiliares de Serviços Gerais a
serem beneficiados pela Lei Complementar nº 100, de 2007. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.111/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Cemig Ditribuidora com vistas a que
estude a possibilidade da concessão de subsídios adicionais na tarifa
de energia elétrica a famílias de baixa renda, agricultores familiares
que produzam em zonas urbanas e periurbanas e famílias
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beneficiárias do Programa Bolsa-Família, do Governo Federal.
Nº 2.112/2008, da Comissão de Participação Popular, em que

solicita seja formulada manifestação de aplauso ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome por seus quatro anos de
criação. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 2.113/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Ruralminas com vistas à inclusão, na
Ação 4127 - Manutenção de Estradas Vicinais -, das obras que
menciona, beneficiando os Municípios de Araçuaí e Barbacena. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.114/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sgt. BM William Gomes
de Magalhães, que salvou a vida de uma criança engasgada com o
leite materno, instruindo a mãe pelo telefone.

Nº 2.115/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis e
servidores municipais que menciona pelos serviços prestados à
comunidade de Conceição das Alagoas.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Deputadas
Gláucia Brandão, Ana Maria Resende, Maria Lúcia Mendonça, Cecília
Ferramenta, Elisa Costa e Rosângela Reis e outros e dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e outros, Dalmo Ribeiro Silva (4), Walter Tosta e
Neider Moreira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Educação, de Meio Ambiente, de Política
Agropecuária, do Trabalho e de Turismo e dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Mauri Torres.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do Pastor Ciro Otávio Borja Pinto, Cônsul da República do Suriname
em Minas Gerais, e da Pastora Jane Silva, Diretora da Comunidade
Internacional Brasil e Israel.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, telespectadores da TV Assembléia, que há vários anos foi
criada pelo Deputado Alencar da Silveira Jr. e que tantos serviços tem
prestado a esta Assembléia, bem como a Minas Gerais.

Cumprimento o Prefeito Zinga, da cidade de Catuti, e os amigos que
vieram participar da reunião da Comissão de Política Agropecuária,
que acontecerá às 15 horas, para tratar da recuperação do algodão na
região da Serra Geral. O algodão, chamado ouro branco, foi a grande
riqueza da região numa época em que as pessoas tinham pleno
emprego; todavia, com o surgimento do bicudo, não mais foi possível
produzir essa planta, até que o Prefeito Zinga e os companheiros de
Catuti fizessem um movimento por meio do qual conseguiram uma
nova semente, ou seja, uma semente geneticamente modificada. Com
isso, o algodão passou novamente a ser cultivado na região. Agora, é
preciso que o governo federal contribua para que a região volte a
produzir e, desse modo, conforme deseja o Presidente Lula, as
pessoas tenham uma alternativa de renda, a fim de não
permanecerem eternamente dependentes do Bolsa-Família. Para
isso, o governo federal terá de determinar uma renegociação de dívida
- isso tem de partir de uma definição política. Na verdade, essa
renegociação se dará em termos, porque, no Norte de Minas, em
virtude da seca ocorrida nos últimos tempos, não há como falar em
renegociação, mas sim em perdão de dívidas, principalmente no que
se refere aos pequenos produtores, que não terão condições de voltar
a produzir. Dessa forma, serão obrigados a deslocar-se de suas terras
para as periferias das grandes cidades, que já não suportam o êxodo
rural. Agora, essa questão depende, única e exclusivamente, do
governo  federal,  que poderá determinar a renegociação - ou o
perdão - das dívidas dos produtores do Nordeste e do Norte de Minas,
a fim de que voltem a plantar, produzir.

Sr. Presidente, V. Exa. é um médico competente, mas gostaria de
chamar a atenção de todos aqui para o que vem acontecendo no
País. No Brasil, temos o sucateamento total da saúde através de uma
tabela do SUS que nunca é corrigida. Caro Deputado Eros Biondini,
95% dos procedimentos que estão nessa tabela ficam abaixo do
custo, fazendo com que os hospitais se desliguem do SUS ou acabem
quebrando.
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Hoje temos a dengue em todos os lugares, a falência dos hospitais
está acontecendo o tempo todo e há o sucateamento dos aparelhos. A
“Folha de S. Paulo” hoje abordou um tema que temos por muitos anos
lutado para que aparecesse na mídia, mas que sempre acabava
escondido. Então, pelo que se lê hoje, na primeira página desse
jornal, 54 mil pessoas no País, só neste ano, estão esperando para
fazer radioterapia.

A radioterapia é o tratamento principalmente dado a doenças
malignas e é feito através de radiação ionizante. Sou médico
radioterapeuta e exerço a função com muito orgulho. Em Montes
Claros temos dois serviços: um colocado há mais de 30 anos, o
serviço do Cacon, da Fundação Dílson Godinho, Hospital São Lucas,
e o outro da Santa Casa.

Meus amigos, o que tem acontecido no País? A tabela não se
modifica. Há 30 anos, o governo pagava em torno de US$25,00 por
campo de radiação. Hoje, que o dólar está em seu nível mais baixo,
paga-se alguma coisa em torno de US$9,00, valor que não dá para
repor a aparelhagem nem para manter o custeio. No caso, em São
Paulo, no Nordeste, no Norte e no Rio de Janeiro, 54 mil brasileiros
que dependem do SUS estão na fila. Se a remuneração não dá para
manter o custeio, ninguém pode continuar a fazer esse tipo de
trabalho.

Em Minas Gerais, felizmente, apesar dessa tabela horrorosa do
governo federal, nós, pelo menos, não temos o problema do teto. O
governo federal, além de colocar o problema da tabela ínfima que não
dá para manter o custeio, ainda coloca um teto que se extingue em
todos os Estados da Federação em torno dos dias 15 a 20. Ele finge
que o SUS está tratando as pessoas e faz com que quem tem câncer
perca, às vezes, a chance de cura, que no Brasil está em torno de
53%.

Em Minas Gerais, quando o teto acaba, os doentes não entram em
fila porque, com recursos do Tesouro do Estado, o Governador Aécio
Neves e o Secretário Marcus Pestana colocam o restante dos
recursos para que os doentes cancerosos que precisam de
quimioterapia, de cirurgia ou de radioterapia não tenham o tratamento
paralisado. E também os pacientes de hemodiálise.
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Temos de atentar bem para essa questão nacional porque não
adianta simplesmente o governo fazer uma licitação para comprar
aparelhos e colocá-los pelo País. Se não houver remuneração, não há
como manter.

Quero falar também da cartelização das pessoas que vendem
aparelhos de radioterapia, que é amplamente defendida pela Anvisa
nacional. A Anvisa não autoriza o Brasil a comprar um aparelho com
dois, três, quatro, cinco anos de uso, que nos Estados Unidos não se
usa mais, mas que para nós melhoraria muito a possibilidade de tratar
dos pacientes com câncer. A Anvisa não autoriza os Estados, os
Municípios e os hospitais a comprar esses aparelhos. Por que isso
acontece? Para que as firmas possam vender os aparelhos novos,
que custam de US$700.000,00 a US$1.000.000,00 para poder
engordar as multinacionais que produzem produtos que não são
produzidos no nosso país.

Essa é uma triste realidade. Vemos o governo federal continuar
fazendo o mesmo, porque alguém não aprovou a CPMF. Havia CPMF
no ano passado. Por que isso não foi corrigido? É uma situação
vexatória o governo federal não querer reajustar essa tabela.

O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Deputado Arlen, solidarizo-
me com V. Exa. ao fazer esse pronunciamento, que estou
acompanhando. De fato, em Minas, ainda existem cidades em que
esse tratamento é precioso, como as do Alto Paranaíba e Noroeste,
onde não temos nenhum Cacon instalado. Existe pedido para
Patrocínio e Patos de Minas, mas até hoje não fomos atendidos,
porque a Anvisa não libera. Temos lá um equipamento que é uma
bomba de cobalto. Existe a possibilidade de sua utilização, mas, como
V. Exa. disse, não foi liberado porque tem mais de dois anos de uso.
Fizemos pedido para o Hospital do Câncer de Patrocínio há mais de
três anos, Deputado Arlen, e até hoje o que conseguimos são
respostas evasivas.

A dificuldade existente tanto no Noroeste como no Alto Paranaíba
deságua hoje na cidade paulista de Barretos, onde existe um hospital
exemplar em relação ao tratamento do câncer. Cidades próximas
como Uberaba e Uberlândia não oferecem suporte como Barretos.

Como V. Exa. bem disse, o problema é nacional. Não podemos
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fechar os olhos, porque o câncer é uma questão a ser discutida em
todo o País, encarando-se de frente esse problema dos
equipamentos. Muito obrigado.

O Deputado Arlen Santiago - Deputado Deiró, não adianta
simplesmente montar o serviço e ter o Cacon lá. Até no Instituto
Nacional do Cãncer, existe fila para tratar pacientes com câncer,
assim como no Rio de Janeiro, terra do Ministro, que já foi Diretor do
Incra e quer resolver a situação. Ficamos tristes ao ver um homem
com a competência do Temporão submeter-se aos homens de
dinheiro do governo federal, que teimam, cismam em dizer ao
Presidente Lula que o problema é apenas a CPMF. Não adianta ter
PAC da Saúde, consertar, instalar aparelhos.

Para se ter idéia, Deputado Deiró, a firma que faz manutenção do
acelerador linear comprado pelo Incra e doado para a Santa Casa de
Montes Claros - onde trabalho, orgulhosamente, com as Dras. Luciane
e Adriana, o Ângelo e vários funcionários - quer 20% do faturamento
bruto do serviço. São R$20.000.000,00 por mês. Isso é impossível,
tendo em vista a tabela que estipula o pagamento de R$19,00.

Quero mandar um abraço ao meu competente amigo Dr. Roberto
Porto, Presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e atual
dirigente do Ipsemg, que, por sua vez, precisa reajustar sua tabela,
que está em R$20,00. E ele já reajustou para a braquiterapia,
pagando o dobro do SUS.

Estamos assistindo à falência do sistema, caros amigos Deiró e
Jayro Lessa, a quem concederei aparte daqui a pouco.

Existe um tratamento chamado braquiterapia, que coloca a fonte
radioativa ao lado do tumor ou dentro do tumor, e o SUS insiste em
que os aparelhos doados pelo Incra não podem tratar os pacientes do
SUS, a não ser em caso de câncer do útero. Então, se for caso de
câncer de mama ou de esôfago, em que se pode usar esse aparelho,
o SUS não paga nada por isso. Aliás, quanto a esse mesmo aparelho
existente na Santa Casa, só a troca de sua fonte radioativa, de três
em três meses, e a sua manutenção consomem tudo o que o SUS
paga para o tratamento das pacientes com câncer de colo de útero,
não remunerando nem o hospital, nem os médicos, nem as outras
coisas.
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Então, hoje, o sistema SUS está baseado em filantropia. Os
hospitais filantrópicos têm de ter plano de saúde, doente particular e
mais apartamentos, para poder pegar esse dinheiro e subsidiar aquilo
que o governo federal insiste em não querer ver - a tabela, que é o
maior vexame do mundo. Aliás, há poucos dias, o Ministro esteve
aqui, na Associação dos Hospitais de Minas Gerais, e teve muita boa-
vontade de ver o problema, sem, no entanto, poder encontrar uma
solução, porque o que falta são recursos.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Meus parabéns ao Deputado
Arlen Santiago, pelo excelente pronunciamento. Quero destacar que,
se o governo federal tivesse um Ministro da Saúde como é o Dr.
Marcus Pestana, Secretário de Saúde de Minas Gerais, ele seria
muito mais feliz na sua capacitação.

No dia de ontem, o nosso Secretário de Saúde esteve na minha
região, Valadares, e também em São Félix de Minas, Mendes
Pimentel, Itabirinha, Divino das Laranjeiras, São João do Manteninha,
Central de Minas, Mantena, Cuparaque e Nova Belém, e teve a
felicidade de entregar à microrregião - ele tem o direito de ir à cidade
sozinho, pois não precisa levar nenhum Deputado, porque isso é
dinheiro público, do Estado, que não pertence a nenhum Deputado,
por não ser verba - cinco microônibus, numa região pobre, que
realmente precisa. A capacidade que o Secretário Marcus Pestana
tem de articular e fazer com que as coisas aconteçam em Minas
Gerais é de suma importância. Tenho certeza de que, quando o
Governador Aécio for Presidente da República, ele será o seu Ministro
da Saúde, com todo merecimento por tudo que tem feito para Minas
Gerais, agraciando todos os Prefeitos da região em que foi votado.

O Deputado Arlen Santiago - Para concluir, caro Presidente
Deputado Doutor Viana, e caro amigo Deputado Sebastião Helvécio,
realmente estamos assistindo ao sucateamento da saúde, por meio
dos aparelhos e dos hospitais. Além disso, a terra do Ministro, o Rio
de Janeiro, está sofrendo com o fantástico problema da dengue, que
tem ocasionado inúmeras mortes. Precisamos unir-nos, em Minas
Gerais, para que Minas levante a sua voz e mostre o caminho a fim de
buscarmos sensibilizar o governo federal para mudar a tabela. Do
contrário, tudo o que os Estados pretenderem fazer não conseguirão,
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como já está acontecendo no caso do “apagão” da cirurgia cardíaca. A
fila para essa cirurgia está levando à morte milhares de brasileiros,
porque o teto é insuficiente e eles não se preocupam em injetar
dinheiro novo.

Esperamos que exemplos como os das cooperativas habitacionais
paulistas não proliferem pelo Brasil e que consigamos mudar esse
jeito de governar, passando a olhar para o povo brasileiro e,
principalmente, para a saúde, que está sucateada e que hoje é
manchete de primeira página; publica-se que quase 60 mil brasileiros
vão perder a chance de curar o câncer e melhorar a sua qualidade de
vida porque o governo federal assim o quer.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, bem lembrado.
Peço licença a V. Exa. para abrir uma bandeira. O Plenário ficou mais
bonito, pois já estava bonito com a presença das Deputadas Maria
Lúcia, Elisa Costa e Cecília Ferramenta. Agora, ficou ainda mais
bonito.

Sr. Presidente, hoje, neste dia 25/3/2008, nada mais justo do que
rendermos nossas homenagens ao Clube Atlético Mineiro - CAM -, o
primeiro clube de Minas, com o Villa Nova, a comemorar seu
centenário. O maior clube de Minas, o de maior e mais apaixonada
torcida. O Deputado Célio Moreira está-me ajudando a prender a
bandeira com esses copos; se os copos caírem, a culpa é dele. A
bandeira está representando uma torcida, ela derruba copo que não é
brincadeira. A água vai ferver. Com apoio de todos os Deputados, de
forma unânime, aprovamos, no final do ano passado, o Dia do
Atleticano. E já se tornou uma lei com sanção do Presidente desta
Casa - o Governador não o fez, mas o Presidente da Assembléia o
fez. A partir de agora, todo dia 25 de março passa a ser o Dia do
Atleticano em todo Estado de Minas Gerais, projeto de lei aprovado
por unanimidade por esta Casa.

No ano passado, tive a oportunidade de presidir a reunião especial
em homenagem ao Atlético pelo título do Campeonato Mineiro de
2007. Naquele momento, recebi o discurso que seria lido pelo
Presidente Alberto Pinto Coelho, que não pôde estar presente. Esse
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discurso foi escrito pelo Sr. Isalino Albergaria, funcionário desta Casa
e filho do ex-Deputado Raimundo Albergaria, e foi elogiado pelos
Diretores do CAM, pela torcida que esteve presente e pelas pessoas
que nos acompanharam pela TV Assembléia. Nada mais justo, para
rendermos nossas homenagens ao CAM no dia do seu centenário,
que fazer a leitura desse maravilhoso discurso, muito bem escrito por
um funcionário desta Casa - quero crer, atleticano. Antes de iniciar a
leitura, concedo aparte ao Deputado Eros Biondini, colega atleticano.
Os copos caíram, e a culpa é do Deputado Célio Moreira.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Caro amigo atleticano
Deputado Gustavo Valadares, nesta comemoração de um dia tão
especial, de uma data de celebração, quero aplaudir as palavras de V.
Exa. e o CAM pelo seu centenário. Tenho a alegria de ter sido
mascote do Atlético desde os 5 anos, e cheguei a entrar muitas vezes
em campo com o nobre Deputado João Leite, de quem sou admirador
e já o era desde o seu tempo de goleiro do Atlético. E sabemos que a
grande maioria desta Casa é atleticana, por isso quero ouvir com
bastante atenção a leitura desse texto, que certamente será muito
belo. Parabenizo o CAM, e amanhã estaremos todos assistindo ao
grande clássico para fechar com chave de ouro essas homenagens.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa. Os copos
caíram, mas a bandeira continua intacta e já está do meu lado
novamente. O Galo não cai, e, quando cai, sobe de novo.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Em nome dos
cruzeirenses da Assembléia Legislativa, venho trazer nosso abraço,
nosso cumprimento e nossas congratulações pelos 100 anos do CAM.
Não pelas suas qualidades como time de futebol, mas porque o
desporto é uma atividade que enobrece nossa gente. O CAM é
tradição no Estado - uma grande tradição em Belo Horizonte, uma
pequena tradição em Minas Gerais -, e, indiscutivelmente, esses 100
anos são motivo de júbilo para todos os mineiros, de forma especial
para o torcedor atleticano. Parabéns à atual diretoria, atual gestão do
CAM, e ao clube, pelas festividades dos 100 anos de vida desse time.
Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa., cujo exemplo
deve ser seguido por todos os torcedores do Estado. A rivalidade
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entre Atlético e Cruzeiro é gostosa e importante, até porque sem um
não existiria o outro. Tenho grande amizade pelo colega Deputado
Zezé Perrella, um bom amigo e companheiro, e acho que damos o
exemplo nesta Casa de como deve ser tratada essa rivalidade entre
atleticanos e cruzeirenses: com muito respeito. É claro que, depois de
vitórias ou derrotas, vem sempre aquela gozação que faz parte da
torcida, mas com muito respeito e sem violência. A paz é o que todos
nós, atleticanos e cruzeirenses, pregamos em um momento tão
importante como este.

Passo a ler, então, Deputado Rinaldo, também atleticano, o discurso
a que me referi. (- Lê:)

“Esta reunião é uma homenagem ao Clube Atlético Mineiro e
também à sua importante torcida, símbolo do carinho e do amor que
esse clube desperta em todo o nosso Estado. Campeão mineiro 39
vezes, o Atlético, novamente presente na Série A do Campeonato
Brasileiro, mostra, ao longo de sua agora centenária história, que é o
time que sabe dar a volta por cima, carregado pela intensa paixão dos
seus torcedores. O campeonato que (...) comemoramos tem ainda um
gosto de retorno do gigante adormecido que superou a tristeza de um
rebaixamento para regressar, absolutamente radiante, como
Campeão Brasileiro da Série B. Primeiro campeão brasileiro, nosso
alvinegro certamente nos reserva surpresas positivas no torneio que
agora se inicia. Para isso, contará com o tradicional empurrão para a
frente por parte da massa atleticana. Ser atleticano, já disse o cronista
Armando Nogueira, é ‘unir-se num estado de espírito, compartilhar
uma memória e fazer da esperança uma permanente iminência’. A
massa atleticana, para Armando Nogueira, é a prova maior de que,
acima de tudo, existe a paixão por uma cor, um nome, um símbolo.
Com duas curtas sílabas, a palavra ‘galo’, também um grito de guerra,
é aquela que, com mais verdade, expressa o inexplicável dessa
paixão. Diante do Atlético todos somos iguais, não importa a posição
social. O conjunto de atleticanos é toda uma gente preta e branca,
que, dormindo ou não na fila, grita, chora e acredita da mesma
maneira. Para Roberto Drummond, ser atleticano é um querer-bem,
uma ideologia. É ele quem nos testemunha já ter visto atleticano
rasgar a carteira do clube e, logo em seguida, catar os pedaços e
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colar, como faz o amante com o retrato da amada. Esse amor,
também dito por ele, é uma tatuagem, com as iniciais ‘CAM’ gravadas
no coração de cada torcedor. Afinal, que outro clube brasileiro
mereceu uma imagem de tamanha força poética como esta: ‘Se
houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma
tempestade, o atleticano torce contra o vento’? Raça, garra, paixão
são os sentimentos que esta camisa alvinegra desperta tanto nos que
a envergam dentro do campo quanto nos que a vestem, cheios de
orgulho, nas arquibancadas. Hoje estamos comemorando o
centenário do clube, fazendo uma festa do tamanho da sua
importância para o povo de Belo Horizonte e de todo o Estado.
Certamente, em função dessa festa, novas conquistas e novos títulos
se juntarão à lista em que se destaca o tão simbólico Campeão do
Gelo, em 1950, quando o time mineiro se apresentou triunfante ao
mundo. Que os nossos corações listrados de preto e branco
continuem batendo com a mesma emoção, comemorando novas
jornadas gloriosas, pois nossa vocação é ‘lutar, lutar, lutar, com toda a
nossa raça para vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer’”.

Sr. Presidente, esse discurso, muito bem escrito por um servidor
desta Casa, é uma das homenagens que hoje podemos fazer ao
CAM.

Fiz-me presente na missa do centenário, hoje, pela manhã, na Igreja
da Boa Viagem, e pude atestar e comprovar, pessoalmente, que Belo
Horizonte e o Estado, hoje, estão em preto e branco, Deputado
Ademir Lucas. Ontem, apesar da chuva, do vento e de ser segunda-
feira, mais de cinco mil atleticanos se fizeram presentes à porta da
sede, para esperar a passagem da segunda-feira para a terça-feira,
do dia 24 para o dia 25 de março, para comemorarmos o centenário.
Esse é mais um exemplo da força, do amor e da paixão que o
atleticano tem pelo seu time. Concedo um aparte ao nobre colega,
como já disse, Deputado atleticano Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, parafraseando Roberto Drummond, certamente tínhamos
ontem, na sede do Atlético, 5 mil atleticanos torcendo contra o vento e
contra a chuva. Nesta oportunidade, gostaria de congratular-me com o
Clube, na pessoa de seu Presidente, seu pai, com muito orgulho
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nosso, Ziza Valadares, pelo centenário. São 100 anos de glória, de
vitória e, muitas vezes, também de sofrimento, para valorizar a vitória,
porque a dor nos ajuda a dar a volta por cima e a celebrar a vitória
com mais gosto.

Lembro-me muito de várias passagens do Atlético, desde o
Independência até os tempos de hoje; dos grandes artilheiros do
Clube - Ubaldo, Denoni, Nilson, Vaduca, Tomazinho -, e de hoje -
Marques, Marinho e os que aí estão, passando pelo Reinaldo e pelo
Dadá Maravilha. Realmente temos de nos orgulhar, não só os
atleticanos mas todo o povo mineiro e brasileiro. São 100 anos de
muita luta, muita dificuldade, mas 100 anos marcantes na vida do
desporto nacional. Como V. Exa. já disse, na década de 50, Campeão
do Gelo; em 70, Campeão Nacional; Campeão da Conmebol, sul-
americano. São 39 títulos mineiros; realmente é uma história que
orgulha a todos nós, mineiros e brasileiros.

Gostaria que V. Exa. levasse essa nossa mensagem ao Presidente
Ziza Valadares, dizendo da nossa satisfação e alegria em estarmos
hoje comemorando o centenário do nosso glorioso Clube Atlético
Mineiro.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa. o aparte, que
muito engrandece meu pronunciamento.

Concedo um aparte, Sr. Presidente, ao responsável pela quebra dos
copos aqui, Deputado Célio Moreira, também atleticano.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, com muita honra, dê-me este aparte atleticano. V. Exa.
percebeu que o Deputado Carlos Pimenta, quando colocou a mão
neste manto, se queimou, e a água, fervendo, caiu.

Com muita satisfação, parabenizo V. Exa. pelo discurso, assim
como o nosso glorioso Clube Atlético Mineiro não pelos 100 anos mas
pelas alegrias que tem levado a toda a família atleticana. Estamos
comemorando com muita garra; a nossa Capital está bonita; em todas
as ruas e praças, vêem-se atleticanos e atleticanas com a camisa, a
bandeira, a camiseta do Clube Atlético Mineiro, em comemoração ao
centenário do Atlético. Quero aqui parabenizar todos os jogadores, a
diretoria, todo o plantel do Galo, e dizer que a luta continua.
Estaremos, durante toda esta semana, comemorando, com grande
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festa, o centenário do nosso Galo - Clube Atlético Mineiro.
O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa. o aparte. Claro

que V. Exa. não foi responsável pela queda da bandeira e dos copos -
a quebra dos copos. É apenas uma brincadeira.

Concedo um aparte ao colega, também atleticano, Deputado Doutor
Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Caro Deputado Gustavo
Valadares, quero cumprimentá-lo pelo seu trabalho nesta luta de
atleticano, trazendo sempre o Atlético a esta Assembléia. Hoje o
Atlético está comemorando 100 anos, e todos nós, atleticanos,
merecemos o abraço de toda a população que torce pelo Galo.
Sabemos que é uma torcida bonita, aguerrida, e temos o prazer de
participar da família atleticana, de estar sempre no Mineirão, com os
nossos filhos, irmãos e amigos.

Ser atleticano é um orgulho. Mesmo quando caímos para a segunda
divisão, ficamos firmes e retornamos à primeira divisão.

Deixo aqui um abraço a todos os atleticanos de Minas Gerais,
principalmente os de Divinópolis, da região Centro-Oeste, que, às
vezes, choram pelas derrotas e pelos momentos difíceis pelo qual o
time passa, mas também vibram com a alegria daquela torcida
maravilhosa no Mineirão. Um abraço a V. Exa e à diretoria do Atlético,
que nos deu um presente com a chegada do Petkovic. Tenho a
certeza de que esse jogador fará os gols de que precisamos para
chegar à Taça do Brasil e ao Campeonato Brasileiro, com um time à
altura do que o Atlético merece. Muito obrigado.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, gostaria de parabenizá-lo pelo centenário do Atlético. Na
minha região da Zona da Mata, pela proximidade com o Rio de
Janeiro, verificamos menos empolgação com os times de Minas
Gerais; todavia, em razão do entusiasmo que tomou conta de mim
pelo Atlético, tenho levado para lá essa consciência de que nós,
mineiros, precisamos ter paixão pelo futebol mineiro.

Parabenizo o Atlético e V. Exa. Leve um abraço a seu pai.
Apaixonei-me pelo Atlético. V. Exa. me fez gostar também desse time;
aliás, entusiasmei-me pelo seu entusiasmo. Hoje sou, sim,
flamenguista, mas, de coração, atleticana. Um grande abraço.
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O Deputado Gustavo Valadares - Deputada Maria Lúcia Mendonça,
V. Exa. é muito bem-vinda. Quero agradecer ao Presidente conceder-
nos 1 minuto a mais, e à Deputada Maria Lúcia Mendonça, a mais
nova atleticana.

Gostaria de convidar todos os atleticanos e, principalmente, os
Deputados atleticanos a, na próxima quinta-feira, comparecer à
reunião da tarde, que será interrompida a fim de que nós, Deputados
da Assembléia Legislativa, prestemos uma justa homenagem ao CAM
pela passagem do seu centenário. Essa reunião foi requerida pelo
Deputado Roberto Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente,
Deputadas e Deputados.

Quem aniversaria no mesmo dia do Atlético tem de ser atleticano,
não é, Deputado Domingos Sávio?

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Aí é que V. Exa. se engana. O nosso
espírito democrático nos faz ter um gesto de respeito. Até porque,
Deputado Gustavo, uma das características do Galo é dar muita
alegria para a torcida do Cruzeiro. Pelo espírito democrático, que é a
minha formação, não poderia deixar de saudar os 100 anos de história
do CAM e fazê-lo de forma bastante imparcial do ponto de vista das
paixões. Todos sabem que sou cruzeirense; todavia, até pelo próprio
estilo do nosso clube - não é, Deputado Paulo Cesar? -, um
cruzeirense que sabe ter uma convivência respeitosa com os opostos.
Isso já começa a ocorrer na minha casa. Tenho quatro filhos: dois são
cruzeirenses e dois, atleticanos. Costumo brincar dizendo que, com
vinte e poucos anos, ainda no meu período de faculdade e de
trabalho, quando nasceram os dois mais velhos, houve algum
descuido. Não tinha muito tempo para torcer pelo futebol e houve esse
“contágio”. Sabemos que a paixão da torcida atleticana, assim como
da nossa cruzeirense, é algo muito próprio do lado bonito do futebol,
extremamente saudável. É o entusiasmo, e não aquela paixão doentia
e agressiva que leva à violência. Convivo com isso na minha própria
casa. Portanto, não seria diferente na Assembléia mineira. Mesmo
sendo cruzeirense e tendo a alegria de homenagear aqui o nosso
Cruzeiro pela tríplice coroa - aliás, alegria que os atleticanos ainda
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não tiveram, ou seja, de conquistar simultaneamente três grandes
títulos num único ano: o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o
título de campeão brasileiro -, hoje não podemos deixar também de
reconhecer a importância do CAM no seu centenário.

Mas o meu tema é outro, Sr. Presidente. Queremos falar de algo
extremamente importante e que vem tomando conta de Minas Gerais,
graças à ação firme do Governador Aécio Neves. Tão logo assumiu o
governo, superadas as primeiras dificuldades, S. Exa. estabeleceu um
planejamento para o Estado, com a viabilização de um programa de
melhoria de rodovias, e não só ligando Municípios que não tinham -
em alguns casos, ainda não a têm - ligação asfáltica como também
recuperando as rodovias estaduais. Nesse aspecto, há o Proacesso,
ligando mais de 200 cidades, algumas ainda em obras: o Centro-
Oeste mineiro recebendo a ligação para Leandro Ferreira e São
Roque de Minas; e as obras que ligam Itapecerica a Camacho estão
se iniciando. Sempre defendemos a prioridade para essas obras, é
claro, falando a mesma língua dos demais colegas que lutam ou por
suas regiões ou por obras como essas no Centro-Oeste minero.

Ao lado disso, o Governador Aécio Neves vem desenvolvendo o
ProMG, e atualmente o ProMG Pleno; ou seja, a recuperação das
rodovias já existentes. No Centro-Oeste mineiro, tivemos um pleito de
toda a bancada que representa a região, e não só deste Deputado
que lhes fala, mas também dos Deputado Doutor Rinaldo, Paulo
Cesar - que está aqui -, Antônio Júlio e Neider Moreira, para que
tivéssemos o ProMG Pleno. O que é isso? Trata-se de um programa
do governo do Estado para não apenas recuperar, recapear e
melhorar a sinalização de uma rodovia estadual, mas também manter,
durante quatro anos consecutivos, um contrato de conservação
permanente. Isso se está iniciando nas rodovias que ligam a MG-494,
próximo a Divinópolis, a Perdigão e a Araújo, o que é extremamente
necessário, pois essa rodovia está em péssimas condições. Há
também o acesso de São Gonçalo do Pará a Divinópolis e a BR-262,
com acesso a Carmo do Cajuru e outros.

Estamos registrando isso não apenas para reconhecer o esforço do
Governador, mas também para demonstrar que nós, Deputados, além
de cobrar - papel legítimo de representar o povo - estaremos
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acompanhando essas obras dia a dia, para que sejam bem
executadas, para que a proposta se cumpra, para que seja esse um
programa pleno - ProMG - Pleno de recuperação da rodovia e de sua
conservação em bom estado. Isso já está contratado com uma
determinada empreiteira.

Antes de abordar outras questões, sobre os “links” rodoviários, as
ligações que precisam ser feitas, concedo, com prazer, aparte ao
nobre Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Caro Deputado, só quero
participar do seu pronunciamento em relação - estou acompanhando
atentamente sua posição, seu ponto de vista, e acompanhei a
audiência pública realizada nesta Casa - à MG-050, praticamente
paralela à Fernão Dias, a qual corta cidades importantes, como
Divinópolis, São Sebastião do Paraíso, a cidade do nosso
companheiro Rêmolo Aloise.

Estou vendo o esforço que o governo de Minas tem feito, e não só
para o Pró-Acesso como também para o ProMG, que é a recuperação
das estradas, mais especificamente a MG-050. Não pude participar do
debate público realizado nesta Casa, mas estou percebendo isso.
Nesse final de semana, passei nessa rodovia, e uma parte dela está
bem recuperada, com terceira pista. Porém, no meu entendimento,
numa grande parte dela, ainda é preciso que se faça muita coisa para
que seja privatizada, para que se instalem ali os pontos de cobrança
de pedágio. Em grande parte da rodovia, a pista é simples, não há
nem sequer a terceira pista, e o piso ainda está deteriorado. A
construção de cinco pontos de pedágios já está em fase final. As
placas já estão prontas, cobertas com um plástico preto, mas penso
que a questão merece um debate maior. Tenho a certeza de que o
Governador Aécio Neves, quando lançou a parceria público-privada,
imaginou uma rodovia que desse total segurança às pessoas que por
ali passam, que encurtasse distâncias e onde fosse agradável dirigir.
Mas, na verdade, Deputado Domingos Sávio, ela não o é, e ainda está
merecendo muitos reparos.

Neste final de semana, por ocasião do feriado, foi permitido o
trânsito de carretas, e o trajeto de Belo Horizonte a São Sebastião do
Paraíso, que pode ser feito tranqüilamente em 5 horas ou em 5 horas
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e 30 minutos, demorou quase 8 horas. As carretas aumentaram o
tempo do percurso, da viagem, porque não há terceira pista, o que é
elementar.

Portanto, sugiro principalmente a V. Exa., ao Deputado Rêmolo
Aloise, ao Deputado Doutor Rinaldo e aos vários outros companheiros
que são votados na região aprofundarmo-nos na questão, analisando-
a para que tenhamos a garantia, por parte das empresas que vão
operar na rodovia, de que os trabalhos não estão concluídos e que
devem continuar. Perdoe-me, falo por experiência própria: essa
rodovia ainda não tem condições de ser privatizada e receber os
pontos de pedágio. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao nobre Deputado Carlos
Pimenta. Na verdade, a audiência pública proposta pelo Deputado
Doutor Rinaldo, que teve não só o nosso apoio, mas também a nossa
participação e a de outros colegas, tinha exatamente esse propósito.
E esclareço que esse também é o nosso pensamento: muita coisa
ainda precisa ser feita.

É bem verdade que essa parceria público-privada não é uma
privatização. A rodovia não é transferida definitiva e exclusivamente à
iniciativa privada. Trata-se de uma parceria público-privada. O
governo continuará investindo uma parcela de recursos todos os anos,
tendo controle sobre o processo da concessão e fiscalizando todos os
serviços. Esse programa prevê um calendário de 25 anos, com obras
significativas nos 12 primeiros anos.

O que entendemos, e é aí que comungamos com o Deputado Carlos
Pimenta e com os demais colegas que participaram da audiência, de
debates realizados nesta Casa, é que esse cronograma precisa ser
revisto. Precisamos de maior esforço tanto do governo do Estado
quanto da empresa que ganhou a licitação, que é a concessionária,
para antecipar algumas obras. A rodovia precisa, pelo menos, de
terceira pista, já que não há como impedir o trânsito de caminhões, o
que seria pior, pois a região - Divinópolis, Itaúna e outras cidades -
possui características industriais e precisa do transporte de minério de
ferro, de carvão vegetal, da própria matéria-prima e também do que foi
industrializado, como o ferro-gusa. Portanto, aquilo é rotina e gera
emprego na nossa região. Obviamente, ninguém está pensando numa
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rodovia em que caminhão não possa passar, pois ele faz parte da vida
da rodovia. Mas para que ela seja uma rodovia de fato, com um
trânsito seguro, eficiente, no mínimo tem de ter uma terceira pista para
que os caminhões se desloquem naqueles declives e aclives,
deixando o trânsito livre para os pequenos veículos, o que evitará
grandes congestionamentos. E a tendência desses
congestionamentos é aumentar porque a região cresce a olhos vistos,
e a própria melhoria da rodovia deve gerar mais desenvolvimento.

Esse é um processo que irá requerer o nosso acompanhamento. Do
mesmo modo que lutamos para que houvesse investimentos na
rodovia - e agora eles começaram a acontecer -, continuaremos
lutando ao lado dos demais colegas que já citei. E o Deputado Rêmolo
Aloise, que está no extremo dessa rodovia, em São Sebastião do
Paraíso, já se manifestou a respeito. Todos falamos a mesma
linguagem: queremos que as obras aconteçam, a antecipação desse
cronograma ou a sua divulgação mais detalhada. Se vamos cobrar um
pedágio, tudo bem, já que quando a parceria foi aprovada e o edital
feito, o foram com base no seguinte princípio: se ficarmos esperando
o dia em que o Estado tiver dinheiro para fazer uma obra dessa
magnitude, de ponta a ponta, para começarmos a cobrar o pedágio,
corremos o risco de ficar mais 10, 20 ou 30 anos vendo as pessoas
morrerem dia após dia, o que causa grandes prejuízos.

É preciso tomar a iniciativa de começar as obras. Um dos princípios
do edital é que o pedágio vai ser especificamente uma fonte de
financiamento, ajudará a financiar as obras com parte do dinheiro,
além do que o próprio Estado vai destinar.

Entendemos que começar a cobrar o pedágio sem fazer pelo menos
a melhoria da terceira pista em alguns trechos, fazer alguns viadutos e
algumas trincheiras em pontos de alto risco também não é uma
decisão acertada.

Terei uma audiência com o Governador Aécio Neves, nesta semana,
e apresentarei o nosso entendimento. Sei que esse não é um pedido
isolado, só meu. É preciso tratar com a empreiteira, com o Secretário
de Obras, e fazer uma revisão nesse cronograma. Quem sabe há até
um aporte de recursos, via instituições financeiras, para financiar um
pacote maior de obras, para que comecem a ocorrer ainda neste ano?
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Não tenho dúvida que o cidadão pagará pedágio, mas verá que as
obras serão realizadas, que será respeitado um cronograma de obras
e que, de fato, melhorará a qualidade de vida de todos na região.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Domingos
Sávio, quero somar-me às suas palavras, por ser favorável no que diz
respeito à MG-050. Nesse domingo, não conseguimos chegar a Belo
Horizonte em menos de 8 horas. Como disse o nobre Deputado
Carlos Pimenta, foi terrível o trânsito - está certo que foi um feriado
prolongado.

Entendo que temos de discutir duas questões. A primeira é sobre a
BR que termina em Juatuba, sobre o recapeamento que está
soltando. Há trechos em que o asfalto está soltando, e esse problema
merece a nossa atenção. A outra, Deputado Domingos Sávio, é o
pedágio que fica no Município de Pratápolis, perto de São Sebastião,
e que tem duas cabines de ida e duas de volta. É um local de onde
saem 500 carretas da Cimento Itaú para São Paulo. Há uma curva a
200m; se houver 10 carretas para pagar o pedágio, haverá um
congestionamento horrível naquele trecho. Então precisamos discutir,
para conseguir melhorar e continuar com essa participação entre a
empresa e o governo.

Se V. Exa. me permite, gostaria de mencionar uma reportagem que
estava lendo no jornal “O Estado de São Paulo” de hoje: a sua cidade
foi considerada uma das melhores cidades do Brasil no ensino do 1º
ao 4º grau, em uma avaliação feita pelo Ministério - enviarei a matéria
para V. Exa. A média das notas dos alunos, em Português e
Matemática, foi acima do normal das escolas particulares. Quero aqui
cumprimentar as professoras e os diretores de Divinópolis pelo
brilhantismo com que vêm tratando a educação naquela cidade. Foi
uma matéria maravilhosa. Vários pais de alunos que estudavam em
escolas particulares estão transferindo os seus filhos para as escolas
públicas em virtude desse trabalho feito em conjunto. Foram
enumerados 10 itens, e um deles foi: professor que não coloca filho
em escola pública não dá crédito a escola pública. Esse foi um dos
itens em que Divinópolis saiu na frente. Parabéns a Divinópolis,
parabéns a V. Exa. e parabéns ao pessoal da área educacional da
sua cidade. Senti um grande orgulho, ao ler que Divinópolis está na
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frente, entre as 37 principais cidades do País. Muito obrigado,
Deputado.

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado, Deputado Rêmolo
Aloise.

Quando fui Prefeito de Divinópolis, implantamos lá, uma das
primeiras cidades mineiras, a possibilidade de ingresso do aluno com
6 anos na escola. Isso foi em 1998, e entrei em 1997. Obviamente, o
resultado de uma análise feita agora mede o trabalho de pelo menos
uma década. São alunos que estão na 8ª série, na 4ª série, que
passaram por várias administrações municipais. Mas, de um modo
especial, temos a Vera Prado, Secretária Municipal de Educação, que
já está lá há dois mandatos, há duas gestões públicas de Prefeitos de
partidos diferentes, fazendo um trabalho sério; e a Eliana Cançado,
que hoje lidera o trabalho na rede estadual.

Em outro momento, voltaremos a falar sobre as rodovias, mas
levarei ao Governador essas preocupações sobre a MG-050 e um
apelo sobre o programa dos “links” rodoviários, que ligarão
determinados trechos. Vou pedir pela rodovia Caratinga-Divinópolis,
pela rodovia de Pitangui a Papagaios e a de Bom Sucesso a São
Tiago, minha terra natal. É um outro programa importante, mas não
teremos tempo de abordá-lo agora. São ligações entre determinadas
cidades que já recebem o benefício do asfalto, ligações essas que
trarão benefícios para toda a região. Muito obrigado, Sr. Presidente,
pela tolerância.

* - 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, companheiros, imprensa, voltando ao
tema das nossas rodovias em Minas, gostaria de dizer que, no
próximo dia 15 de abril, a Comissão de Transportes, a pedido nosso,
promoverá uma audiência pública nesta Casa, para tratar
especificamente da BR-367. É uma BR que foi sonhada, idealizada e
projetada por Juscelino Kubitschek, que liga Diamantina ao Oeste da
Bahia. Grande parte dessa rodovia está concluída, mas parte ainda é
de terra e está em péssimas condições. Tivemos a oportunidade de
passar por lá na semana passada, quando tivemos uma audiência em
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Almenara e Salto da Divisa, e pudemos constatar o grande movimento
da BR-367 e a situação precária em que se encontra. Seguramente
teremos na Casa todos os Prefeitos e os representantes de todas as
Câmaras Municipais, com os Deputados Estaduais e os Deputados
Federais votados na região e representantes do DNIT e do DER, para
que possamos, em primeiro lugar, desmitificar a BR-367. Aquela é
uma estrada engraçada. É uma BR, mas grande parte é de
responsabilidade do DNIT, uma parte é concessionada ao Estado e
outra parte é transferida ao Estado. Então, quando vamos ao DER
procurar informações sobre a BR-367, dizem que essa parte da BR é
concedida ao Estado para manutenção, mas não temos o recurso da
União para pavimentá-la. A parte transferida ao Estado é a pior parte,
aquela em que o piso está bastante deteriorado, de Itaobim a
Almenara. Essa parte foi transferida ao Estado, mas apenas seu ônus,
não foram transferidos os recursos para sua recuperação. Então
vamos fazer uma grande reunião na Casa, no dia 15 de abril. Vamos
mandar um convite específico aos Deputados Federais. Não
queremos nenhuma reunião com holofotes, queremos entender a BR-
367 para que possamos saber de quem vamos cobrar a
responsabilidade. Num segundo momento, iremos a Brasília. O
Deputado Federal Ademir Camilo já está providenciando uma
audiência com o Ministro dos Transportes, para que possamos levar
até ele os projetos que já estão elaborados e tentar conseguir
recursos no Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC
do Lula, para que possamos incluir a BR-367 nesse programa de
recuperação emergencial das nossas BRs. Voltaremos a esse
assunto. Concedo, com muito prazer, aparte ao Deputado Luiz Tadeu
Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Quero, Deputado Carlos
Pimenta, felicitá-lo pelo tema que ora aborda. A BR-367 fica em uma
região que conhecemos bem. Fui votado em Pedra Azul, Almenara,
Salto da Divisa, Jacinto e região. Realmente a história da BR-367 é
uma novela porque, por anos e anos, todos os governos prometeram
concluir aquela pavimentação, mas não o fizeram, embora a ligação
do Norte de Minas, do Jequitinhonha com a Bahia seja
importantíssima. Nesta tarde, vários assuntos relacionados à
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pavimentação, ao asfaltamento e à PPP estão sendo aqui abordados.
Assim queria pedir o apoio de V. Exa. para um trabalho a ser feito
junto ao DNER, ao DNIT e, especialmente, junto à Polícia Rodoviária
Federal em relação à BR-040, que beneficiará quem vem de Montes
Claros e de Curvelo para Belo Horizonte. Quando se atinge a BR
alargada, em Sete Lagoas, há um funil, um estreitamento que está
provocando muitos problemas. Na volta, durante o feriado prolongado
da Semana Santa, eu dirigia e analisava o trânsito: um
engarrafamento de mais de 5km, de Inhaúma até o posto da Polícia
Rodoviária Federal. Em razão desse engarrafamento os veículos
demoravam cerca de 3 horas para passar pelo trecho. Não podemos
aceitar esse engarrafamento porque não entendemos a razão de ele
ocorrer. Nem um quebra-molas que havia ali - imenso, por sinal -
existe mais, pois foi retirado. Acredito que os motoristas vão reduzindo
a velocidade e levando seus veículos para uma pista afunilada que,
posteriormente, é alargada, em uma pista ampla. Seria o caso de se
ampliar a opção de entrada nessa rodovia duplicada. Isso realmente
deverá resolver o problema daquele acúmulo de veículos. V. Exa., que
já está abordando o problema das estradas, poderia levar à Comissão
de Transportes desta Casa essa nossa preocupação. A Polícia
Rodoviária Federal, parece, está sendo a causa desse
engarrafamento, ao afunilar o trânsito e provocar esse atraso de mais
de 3 horas. Peço, portanto, a V. Exa. apoio a essa providência que
pedimos aqui, de público, ao DNIT e à Polícia Rodoviária Federal.

O Deputado Carlos Pimenta - Perfeitamente. As suas observações
foram válidas. Esse problema já é crônico, pois ocorre há vários anos.
Tem de ser acelerado o processo de duplicação da BR-135, de Sete
Lagoas até o trevão. Já há dinheiro garantido para isso. Os recursos
já estão depositados na conta do DNIT. As empresas que ganharam a
concorrência, a licitação, já iniciaram o trabalho. Todavia vejam bem o
absurdo que ocorreu: os trabalhos praticamente foram paralisados por
questões ambientais. No trecho de Paraopeba, há muito minhocuçu,
um tipo de minhoca muito usada em pescarias. A duplicação dessa
BR foi retardada em razão de denúncias do Ministério Público sobre o
meio ambiente, argumentando que as obras destruiriam o hábitat
natural das minhocas. Por isso foram paralisadas obras de cerca de
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R$260.000.000,00. O dinheiro, repito, já está em caixa, já está
depositado na conta do DNIT.

Temos de reiniciar aquele movimento que fizemos em Brasília.
Fomos lá duas vezes em 2006 e três vezes em 2007. Precisamos
mostrar os absurdos que estão acontecendo e voltar à carga
novamente para a recuperação da BR-135. O Ministro, por ocasião da
audiência, de próprio punho, fez um cronograma. Fiz questão de
publicar, pela imprensa, a carta do Ministro, a qual mostrava as
diversas etapas da obra da BR-135. Infelizmente, parece que o
silêncio reinou em Brasília. Quando tentamos marcar nova audiência,
a Secretária do Ministro ou sua assessoria perguntou-nos qual o
assunto. Ao respondermos que o tema seria a BR-135, informaram-
nos que, infelizmente, o Ministro não podia nos atender. Parece
brincadeira. Os Deputado Federais têm papel fundamental em tudo
isso, e esta Casa tem a grandeza de denunciar o que acontece no
Estado.

Essa liberdade, essa facilidade é importante, visto que se consegue
antecipar decisões. Todavia, em nível de governo federal, é um
absurdo. Eles dizem que o governo federal tem o dinheiro do PAC;
não faltará dinheiro desse Programa para recuperar as BRs. É preciso
haver projetos. No entanto, aí é que entra a dificuldade. A pessoa vai
lá, leva projetos, contrata projetos, prova que a morosidade está
dentro do ministério e do DNIT. Vem gente do DNIT para o ministério,
o Ministro manda chamar técnicos, enfim, o pessoal do DNIT. Eles
inventam desculpas. Ao que nos parece, Brasília está preparada para
não trabalhar, e o dinheiro do PAC só existe na cabeça do Presidente
Lula.

Em Minas Gerais, a malha federal é a pior do País. Então, é
necessário fazermos novamente esse esforço. Não podemos ser
vencidos pela má-vontade e pelo cansaço. Temos a obrigação de
voltar, urgentemente, a Brasília, para falar com o Ministro, mostrar-lhe
o que está acontecendo com as BRs 135, 367 e 251, que é a BR da
Morte. Refiro-me ao trecho que liga Montes Claros à Rio-Bahia, perto
de Francisco Sá, onde toda semana acontecem acidentes fatais e
onde morrem caminhoneiros. Essa BR é considerada a Rodovia da
Morte, mas nada se faz para melhorar a situação.
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Deputado Luiz Tadeu Leite, temos de voltar a Brasília. Quando se
consegue falar com o Ministro dos Transportes e com o Presidente, as
coisas começam a andar. Em Brasília, entre a equipe técnica, o
Ministro e o Presidente, há um buraco negro que está dificultando a
recuperação das nossas BRs. Por isso vamos marcar uma audiência
pública para o dia 15, a fim de tratar da BR-367, atendendo à
solicitação do Prefeito de Almenara, Sr. Carlos Novais, com quem
percorremos alguns trechos. Na BR-367, fotografei pontes de
madeira; no dia da audiência, irei mostrar isso aos participantes.
Certamente, alguém dirá: “Não pode, isso não existe!”. Há trechos
asfaltados e, depois, pontes de madeira, por onde passam carretas de
até 40t. Há também pontes altas, com mais de 15m de altura.
Portanto, convido os companheiros para a audiência a ser realizada
no dia 15. O companheiro André Quintão, que aqui se encontra, está
convidado para participar da referida reunião, oportunidade em que
desmitificaremos a BR-367, bem conhecida por V. Exa. Iremos
verificar onde está o entrave, o gargalo; veremos onde estão os
obstáculos para tentarmos superá-los, levando a questão ao
Governador Aécio Neves, ao Secretário de Obras e ao Ministro dos
Transportes. Ou seja, tentaremos realizar o sonho de JK idealizado há
tantas décadas. Ainda hoje essa BR desafia o povo e as autoridades
brasileiras.

Quanto à BR-135, pediremos apoio aos Deputados Federais. Trata-
se de uma obra de R$1.000.000.000,00, para a qual já há um projeto,
que foi elaborado pela Associação Comercial e Industrial de Montes
Claros e custou R$370.000,00. Como o DNIT disse que não tinha
dinheiro, a referida Associação fez o projeto e o entregou ao Ministro.
Ou seja, há dois anos e meio, colocou-se 1m de projeto sobre a mesa
do Ministro, mas até agora só temos a promessa.

Terminamos nosso pronunciamento dizendo que as parcerias
público-privadas que acontecem em Minas são importantes, mas é
necessário que as empresas vencedoras, as concessionárias dos
trechos abram suas programações e digam o que farão com as
rodovias, quando vão investir nelas, a fim de acabar com a situação
de caos. Quanto a essa questão, cito especificamente a MG-050. Há
cinco pontos de pedágio prontos, iluminados, uma beleza. No entanto,
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os trechos não estão duplicados, o asfalto está deteriorado. Penso
que será um golpe muito duro para o povo mineiro colocar em
funcionamento o trecho concessionado a essa empresa, que, se não
me engano, se chama Nascente de Minas e cobrará cinco pedágios
de uma pista que, até agora, foi feita com recursos dos cofres do
governo do Estado e do povo mineiro. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.114 e 2.115/2008, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em
19/3/2008, dos Requerimentos nºs 2.009/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 2.014/2008, do Deputado Doutor Viana, 2.016/2008, do
Deputado Hely Tarqüínio, e 2.026 e 2.027/2008, do Deputado Walter
Tosta; de Educação - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em
19/3/2008, dos Projetos de Lei nºs 1.878/2007, do Governador do
Estado, 2.025/2008, da Deputada Rosângela Reis, e 2.070/2008, do
Deputado Rômulo Veneroso, e dos Requerimentos nºs 1.974 a 1.976,
1.980 a 1.982, 1.992, 1.996 e 2.005/2008, da Comissão de
Participação Popular, 1.978 e 1.979/2008, da Comissão de
Participação Popular, com as Emendas nºs 1, 2.010 e 2.012/2008, do
Deputado Doutor Viana, 2.021 e 2.022/2008, do Deputado Jayro
Lessa, e 2.033 a 2.035, e 2.037 a 2.044/2008, da Comissão de
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Participação Popular; de Meio Ambiente - aprovação, na 5ª Reunião
Ordinária, em 19/3/2008, dos Requerimentos nºs 1.920, 1.925, 1.943,
1.945, 1.946, 1.950, 1.955, 1.957 a 1.960, 1.964, 1.965, 1.997, 1.998,
2.000 a 2.003 e 2.036/2008, da Comissão de Participação Popular, e
2.032/2008, do Deputado Domingos Sávio; de Política Agropecuária -
aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 18/3/2008, dos Projetos de
Lei nºs 1.967/2007, do Deputado Lafayette de Andrada, e 2.022/2008,
do Deputado Inácio Franco, e dos Requerimentos nºs 1.916, 1.919 e
1.966/2008, da Comissão de Participação Popular; do Trabalho -
aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 19/3/2008, dos Projetos de
Lei nºs 1.275/2007, do Deputado Djalma Diniz, 1.700/2007, da
Deputada Rosângela Reis, 1.940/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, 1.958/2007, da Deputada Gláucia Brandão, 1.960 e
1.962/2007, do Deputado Vanderlei Miranda, 1.987/2008, do
Deputado Doutor Viana, 1.998/2008, do Deputado Wander Borges,
2.003/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.005/2008, do
Deputado Dimas Fabiano, 2.008/2008, do Deputado Hely Tarqüínio,
2.017/2008, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 2.021/2008, do
Deputado Fábio Avelar, 2.029/2008, do Deputado Hely Tarqüínio,
2.033/2008, do Deputado Wander Borges, e 2.037/2008, do Deputado
Deiró Marra, e do Requerimento nº 2.015/2008, do Deputado Fahim
Sawan; e de Turismo - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em
19/3/2008, do Projeto de Lei nº 2.019/2008, do Deputado Doutor
Rinaldo, e do Requerimento nº 2.049/2008, do Deputado Jayro Lessa;
e pelo Deputado Mauri Torres - indicando o Deputado Neider Moreira
para Vice-Líder do Governo (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 dos
Deputados Walter Tosta, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 2.014/2008, e Neider Moreira, solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei nº 1.042/2007 (Arquivem-se os
projetos.); nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3), solicitando a
inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 14, 1.440 e
1.513/2007; nos termos do inciso VII do art. 232 c/c art. 141 do
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Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
1.654/2007; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
União dos Militares do Estado de Minas Gerais - UMMG - pelos 60
anos de sua fundação, e das Deputadas Gláucia Brandão, Ana Maria
Resende, Maria Lúcia Mendonça, Cecília Ferramenta, Elisa Costa e
Rosângela Reis e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear o Conselho Estadual da Mulher pelos 25
anos de sua fundação.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, TV Assembléia, amigos e amigas nas galerias, com
muito prazer, nesta tarde ocupo, mais uma vez, a tribuna do nosso
Parlamento para parabenizar o Município de Santa Rita de Caldas, da
nossa Região Sul, por ter sido também escolhido entre os cinco
Municípios mineiros pela qualidade excepcional de seu ensino
municipal.

Essa solenidade realiza-se exatamente neste momento em Brasília
junto ao Ministério de Educação, presente o próprio Ministro, por
delegação também do Unicef, que escolheu entre cinco Municípios de
Minas Gerais, a exemplo de Divinópolis, conforme manifestação do
ilustre Deputado Domingos Sávio, o Município sul-mineiro de Santa
Rita de Caldas.

Quero, neste momento, parabenizar toda a comunidade na pessoa
do Prefeito Geraldo Donizete de Carvalho. Aliás, Sr. Presidente, esse
não é o primeiro prêmio que o Município de Santa Rita de Caldas
recebe. Desde o ano passado, graças à dedicação da administração
pública, da Secretaria Municipal de Educação e dos demais órgãos
municipais, essa cidade tem sido o palco maior da educação na nossa
região. Sem dúvida alguma, os alunos que freqüentam a rede escolar
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podem participar do excelente projeto desenvolvido a favor da
educação.

Conforme noticiado hoje mesmo em Brasília, temos muito a festejar,
felizmente, graças à competência administrativa do Prefeito, da
Secretária de Educação e de todos os agentes públicos que fazem da
educação um grande mecanismo de qualidade, particularmente para
os alunos de 6 a 12 anos. Tenho certeza absoluta de que essa
consagração foi obtida por meio de inúmeros requisitos. Um dos
pontos citados pela Undime foi a aplicabilidade da educação nas
escolas municipais. Hoje o Prefeito tem-se destacado como
empreendedor tanto na área urbana como na rural, criando escolas e
incentivando todos os alunos a participar do processo educacional,
garantindo assim um ensino de primeira qualidade em Santa Rita de
Caldas, situada na nossa região Sul mineira.

Na manhã de hoje já fizemos esse registro nos anais da Casa, mas
quero deixar aqui, de viva voz, nossos sinceros cumprimentos aos
Vereadores e a todas as autoridades constituídas de Santa Rita de
Caldas, que se destacou entre cinco Municípios, por essa grande
conquista.

Sr. Presidente, outro assunto que me traz à tribuna é a nossa visita
à cidade de Itajubá no próximo dia 3. Por meio de requerimento de
nossa autoria, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo visitará as instalações da Helibras. Sabemos que o
governo tem investido, garantido e resgatado, acima de tudo, a
indústria de helicópteros da nossa região. Hoje a produção de
helicópteros é um grande viés, assim como a tecnologia que está
sendo implantada lá. Estaremos reunidos com todos os agentes da
Helibras, além de convidados e empresários da região. Tenho certeza
de que o Estado, parceiro e grande catalisador desse
empreendimento, através das ações do nosso caríssimo Governador
Aécio Neves, da Secretaria de Industria e Comércio e do BDMG, tem
feito grandes gestões, fazendo de Itajubá o grande pólo aeronáutico
deste país.

Quem conhece Itajubá e já visitou a Helibras sabe que são orgulho
de todos os mineiros. Hoje, por meio de conhecimento e de
tecnologia, temos lá um grande aprendizado e, conseqüentemente,
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helicópteros consagrados, que sobrevoam todo o mundo, fabricados
no chão do Estado de Minas Gerais.

A presença da nossa comissão, sem dúvida alguma, tem o objetivo
de, em nome da Assembléia Legislativa, buscar e apresentar ações
importantes. O Estado poderá participar por meio de parcerias desse
processo tão importante que é fazer com que a Helibras seja um pólo
de referência da aeronáutica deste país.

Além disso, quero cumprimentar os funcionários, o Diretor e o
Presidente da Helibras, manifestando, assim, nossa preocupação; e,
conseqüentemente, ressaltar a presença dos Deputados que estarão
tratando de assunto tão importante para todos nós.

Amanhã, na cidade de Itajubá, o Secretário de Obras se fará
presente no encontro com todos os Prefeitos, para lançar o novo
programa de recuperação de nossas rodovias. Trata-se de um projeto
inovador, do Secretário Fuad Noman, o qual veio para descentralizar
os eixos de preservação e conservação das rodovias estaduais.

Temos muito o que agradecer ao Governador, à Secretária de Obras
e ao Deop, que, sem dúvida nenhuma, têm dado a atenção
necessária à recuperação da malha rodoviária estadual. Também
quero referir-me às cidades de Pouso Alegre e Ouro Fino, minha terra
natal, que liga Jacutinga e Monte Sião, na divisa com o Estado de São
Paulo, por se tratar de um grande e importante eixo rodoviário, com
fluxo de 3 mil veículos que saem do Estado de Minas em direção ao
Leste paulista, no Sul de Minas.

Aproveitando o ensejo, quero registrar que, na semana passada, foi
aprovado um requerimento de nossa autoria, para que o governo do
Estado, por meio do DER, possa, mais que nunca e ainda neste ano,
priorizar a estrada que liga Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal, único
eixo ainda não asfaltado. Trata-se de uma extensão de 8Km a 9Km,
um eixo pequeno que praticamente já teve o seu asfaltamento
autorizado pelo DER, em função do projeto aprovado. Agora, estamos
fazendo gestões junto ao governo do Estado buscando despertar no
Governador a sensibilidade de priorizar esse importante canal de
comunicação. Aliás, já estivemos, pessoalmente, com o Governador,
com a comitiva de Jacutinga e também com vários Vereadores de
Espírito Santo do Pinhal, para demonstrar a ele e ao nosso Secretário
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a importância de priorizar o trecho. Hoje, no trecho que vai de
Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal, existem aproximadamente mais
de mil veículos que se utilizam dessa estrada que já está com o seu
projeto de asfaltamento pronto.

Por meio dos contatos que estamos fazendo junto ao DER,
aguardamos o anúncio do Proacesso de novos eixos da região.
Assim, com certeza teremos a garantia de que esses importantes
trechos, de Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal e também de
Jacutinga a Albertina, serão priorizados. O projeto está pronto e
aguardando somente a ordem do serviço de asfaltamento do trecho
que liga Jacutinga a Albertina. Acontece da mesma forma em relação
a trechos que ligam outras cidades do Sul de Minas, como Conceição
das Pedras, Pedralva e Marmelópolis, cidades para as quais já foi
autorizada a imediata execução dos projetos, e que, com certeza,
serão beneficiadas conforme anúncio do nosso Governador.

Quero manifestar, com muita alegria, a satisfação de ter participado
de vários encontros e debates, buscando conseguir do Governador e
dos nossos Secretários o imediato início de recuperação e construção
desses importantes trechos rodoviários. Quero agradecer ao
Deputado Doutor Viana e, mais uma vez, parabenizar o Município de
Santa Rita de Caldas por constar como o 5º Município, entre os 853,
na relação dos melhores Municípios no aspecto educação de
qualidade neste país. Muito obrigado a V. Exa.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente e todos que nos acompanham pela TV
Assembléia. Um dos assuntos que me traz a esta tribuna refere-se ao
Proacesso, que liga todas as cidades mineiras que ainda não
possuem acesso asfáltico. No caso específico da nossa região, o
Proacesso liga a cidade de Miravânia, um Distrito emancipado do
Município de Manga em 1995. Miravânia tem uma ligação histórica
com Manga por ter sido nosso Distrito, e Manga é a sede da comarca.
Portanto, a maioria dos problemas do povo de Miravânia é resolvido
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em Manga, como os serviços bancários, delegacia, fórum, agência do
INSS, escolas, comércio, enfim, há um intercâmbio muito forte. Mas,
por motivos políticos, o Proacesso que ligava Manga a Miravânia foi
retirado do programa, sendo feita a rota ligando Miravânia a Cônego
Marinho. Isso gerou um protesto muito grande, não só da comunidade
de Manga, mas de quase toda a comunidade de Miravânia, que viu o
sonho do asfalto chegar, porém por outro acesso.

O que mais nos deixa indignados é que a mudança, além de não
acompanhar o sentimento da população, que seria a ligação asfáltica
Miravânia-Manga, ainda custará mais do que o dobro da outra. O
trecho Miravânia-Cônego Marinho é mais de 70km, e o trecho que iria
ligar Miravânia a Manga é de apenas 38km, e iria beneficiar vários
Distritos da região. Esse Proacesso iria passar pelos Distritos de
Panelinha 1 e Panelinha 2, do Município de Miravânia; e pelos
Distritos de Cachoeirinha e Nhandutiba, no Município de Manga,
beneficiando um número muito grande de habitantes da região e
fortalecendo a economia de Manga, Miravânia e região.

Estamos lutando junto ao governo. Na semana passada estive com
o Diretor do DER, com o Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Márcio Lacerda, e estarei com o Governador brevemente solicitando
que o governo intervenha e não deixe que isso aconteça. A não ser
que o governo quisesse ligar Miravânia por duas vias, porque ligar por
Cônego Marinho e não ligar por Manga será um prejuízo, o governo
gastará o dobro do que deveria e não atenderá os anseios da
população de Manga nem da de Miravânia.

Portanto, deixo esse registro público. No ano passado já falamos
sobre esse assunto aqui, e mais uma vez chamamos a atenção do
governo do Estado, da Secretaria de Obras e do DER para fazer a
avaliação. Além de se tratar dos interesses da população daquela
região, o atendimento a esse pleito gerará uma economia de mais de
R$10.000.000,00 para o Estado de Minas Gerais. Que seja feito o
Proacesso Manga-Miravânia, e não Manga-Cônego Marinho, como
querem poucas pessoas em Miravânia, que se resumem ao Prefeito e
sua família.

Ainda gostaria de tratar de outro assunto de importância para a
nossa região, agradecendo à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
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Há uns 15 dias, acompanhados do Dr. Aluízio Mesquita, Chefe do 11o

Departamento de Polícia Civil, sediado em Montes Claros,
responsável pela Polícia Civil em todo o Norte de Minas, de
Vereadores da região, do Presidente da Câmara de Jaíba, Correinha,
e de outras lideranças do Município, estivemos com o Dr. Marco
Antônio Monteiro, Chefe de Polícia, levando-lhe diversas
reivindicações para a segurança pública na região. Entre elas,
solicitamos do Chefe de Polícia a nomeação de Delegados e
Escrivães para as polícias de Manga, Montalvânia, Jaíba e São
Francisco. Hoje temos a grata satisfação de anunciar que fomos
atendidos. Ontem, foi publicada a nomeação, para a Delegacia de
Polícia de Manga, do Delegado Leonardo Silva e do Escrivão Jair Dias
Gomes; para a cidade de Jaíba, das Escrivãs Eliana Madeira Silva e
Michele Adriane Nunes; para Montalvânia, da Delegada Laíssa Nunes
e do Escrivão Valdinei de Oliveira Farias; para São Francisco, do
Delegado Fabrício Mendes Mariano e dos Escrivães Rafael Andrade
Gonçalves e Célio Henrique Alves Pereira. Portanto, fica o nosso
agradecimento ao Dr. Marco Antônio Monteiro, Chefe da Polícia Civil
de Minas Gerais, e um agradecimento especial ao nosso amigo Dr.
Aluízio Mesquita, Chefe do 11o Departamento de Polícia Civil do Norte
de Minas, com sede em Montes Claros, que vem desenvolvendo um
trabalho exemplar em toda a região. Dr. Aluízio, que começou sua
carreira como Detetive, teve a oportunidade de ser Delegado em
Manga e Jaíba e Delegado Regional em Janaúba e Montes Claros e
agora ocupa o cargo de Chefe do Departamento da Polícia Civil do
Norte de Minas, responsável por mais de 70 cidades da nossa região.
Estamos felizes com sua atuação firme e coerente, com sua forma
aguerrida de resolver as coisas e com sua determinação e facilidade
para atender a pleitos e receber as pessoas, fazendo um grande
trabalho à frente desse departamento de polícia, reconhecido por
todos nós, por todos os políticos, pela bancada do Norte e pelos
Prefeitos da região. Deixo, então, os parabéns ao Dr. Aluízio
Mesquita, dizendo-lhe que pode contar com o nosso apoio nesta Casa
para continuar fazendo este trabalho magnífico em Montes Claros e
no Norte de Minas à frente da Polícia Civil.

Mas ainda gostaria de aproveitar a oportunidade para, mais uma
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vez, agradecer ao Presidente Lula tantos programas importantes que
vem fazendo em todo o Brasil, especialmente o programa Luz para
Todos, cujos números recebi hoje por “e-mail”, dos quais destacarei
alguns. Em todo o País, 1.486.249 famílias da zona rural já receberam
energia em suas casas. Em Minas Gerais o número é significativo: só
neste Estado, 205.488 famílias já foram beneficiadas com o programa.
No Brasil, o Luz para Todos já investiu R$6.979.285.000,00.

Portanto, é um volume muito grande de recursos, destacando que,
só em Minas Gerais, foram investidos R$1.228.784.599,00.
Lembrando que Minas Gerais, apesar das 205 mil ligações, ainda é o
Estado que ficou para trás, porque, desde o ano passado, a Cemig
paralisou as ligações do Luz para Todos.

A boa notícia é que o programa será retomado agora, no mês de
abril, e, no ano de 2009, teremos mais 50 mil ligações sendo
efetuadas em Minas Gerais. Desse total, 70% serão nas regiões do
Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. Destaco que várias
cidades daquela região ainda têm 70% de comunidades rurais sem
energia, a exemplo do Município de Januária, onde há cadastradas
3.600 famílias sem eletrificação rural. Portanto, fica aqui um aviso
para que a Cemig priorize o Município de Januária, um dos maiores
de Minas Gerais em extensão territorial, de difícil acesso, Município
imenso, que ficou prejudicado na primeira etapa do programa.
Fazemos um apelo para que comecemos o programa, em abril, por
Januária, Município que teve menos ligações efetuadas na nossa
região.

Em contrapartida, temos dados a comemorar. Por exemplo, no
Município de São Francisco, na primeira etapa do programa, foram
efetuadas 4.500 ligações. Ou seja, 4.500 famílias no Município
receberam energia do Luz para Todos. Se considerarmos que cada
família tem, em média, quatro a cinco pessoas, são quase 20 mil
pessoas beneficiadas somente no Município de São Francisco. O
governo federal, através do Luz para Todos, investiu lá quase
R$26.000.000,00 para fazer essas 4.500 ligações.

É motivo de muita alegria sabermos que temos um governo
preocupado com os mais pobres, preocupado em desenvolver nossa
região e em melhorar a qualidade de vida das pessoas, com
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programas importantes, como o Luz para Todos. Não só o Luz para
Todos, mas o Pronaf, o Prouni, que está revolucionando a educação
no Brasil, e programas importantes, como o Bolsa-Família, que vem
atendendo a mais de 11 milhões de famílias, para acabar de vez com
a fome no País.

Tínhamos uma série de problemas no Brasil e ainda temos muitos.
Há muita gente precisando de muita coisa: reformar a casa, trocar o
carro, comprar uma roupa nova. E o Presidente Lula conseguiu fazer
uma coisa muito importante para nós: acabar de vez com a fome do
Brasil, com a criação do Programa Bolsa-Família. Ficamos muito
alegres, felizes e honrados em ver o Presidente Lula e o PT dando o
exemplo a toda a nação brasileira de como governar, pegando um
País que estava na beira do caos, onde todos já estavam
desacreditados dos políticos e onde só víamos notícias ruins.

Graças a Deus, hoje temos vários números para comemorar; por
exemplo, a geração de empregos. Só para 2008, temos a previsão de
1.800.000 a 2 milhões de novos empregos com carteira assinada no
Brasil. No ano passado, foram 1.600.000 novos empregos com
carteira assinada. Isso é uma revolução, as pessoas estão tendo
oportunidades, a indústria está gerando emprego, está havendo
crescimento econômico, o País está exportando mais, vendendo mais,
e o povo brasileiro está ganhando novas oportunidades.

Quero aqui parabenizar o PT, os partidos da base aliada, que dão
sustentação ao governo, e o nosso Presidente Lula, que está fazendo
no Brasil uma revolução de crescimento, de esperança, de dignidade.
Além disso, com a vontade de ver um país mais fraterno, igualitário,
que respeita os mais pobres e gera oportunidades. Era isso o que
tinha a dizer, Sr. Presidente. Ficam aqui os nossos agradecimentos.

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 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Concedo aparte ao Deputado Paulo
Guedes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Quero parabenizar o
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Deputado Getúlio Neiva pela forma como defende a região do
Jequitinhonha e do Mucuri nesta Casa. Não posso deixar de
agradecer aos Srs. Rildson Moreira, Cláudio Santos, Evaldo Moura e
Diogo, meus conterrâneos da cidade de Manga, a presença na
galeria. Aproveito para pedir-lhes que dêem um abraço a todos os
barranqueiros, aos norte-mineiros e, especialmente, a toda a
comunidade manguense. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - É uma alegria nossa, Deputado Paulo
Guedes. Sr. Presidente, companheiras Deputadas e companheiros
Deputados e telespectadores, gostaria de tecer alguns comentários
sobre vários assuntos. O primeiro deles se refere a um artigo
publicado no jornal “Tribuna Livre” da minha cidade. Estou retornando
a nossa base, que coincide com a base eleitoral de V. Exa. O jornal
publicou um artigo em Teófilo Otôni referente a uma queixa-denúncia
feita pelo empresário Iesser Lauar, dizendo que, por brigas políticas
de um Deputado Estadual local, que não conseguiu o cargo que
queria junto à Secretária Elbe Brandão, Teófilo Otôni perdeu um
projeto de R$1.000.000,00 anual no campo de pesquisas, que acabou
sendo instalado no Município de Corinto.

Queria agradecer ao Vereador Adail Jaques Rodrigues, que, nesta
solenidade, fez a minha defesa. Além disso, dizer ao meu amigo
Iesser Lauar, companheiro da Associação Comercial e hoje do
Sindicato do Comércio Varejista de Teófilo Otôni, que, quando se
referir a mim, não precisa dizer a algum Deputado, mas pode citar o
meu nome, porque tenho muito respeito por ele e o único Deputado
que há em Teófilo Otôni sou eu. Discordo do que disse, mas, repito,
tenho muito respeito por ele. Se somarmos, todos os demais votados
lá tiveram menos da metade dos meus votos.

Em Teófilo Otôni, tem de falar: o Deputado Getúlio Neiva cometeu
um erro e desviou um dinheiro, R$1.000.000,00. Gostaria de saber da
Secretária Elbe Brandão que dinheiro é esse! Realmente não indiquei
a Diretora do Idene, não indiquei a Secretária. Dos 11 cargos
estaduais existentes em Teófilo Otôni, tive a ventura e a felicidade de
ser convidado para indicar apenas dois. Os outros nove não foram
preenchidos por mim. Não tenho responsabilidade alguma neles. Se
funcionam ou não, não é problema meu.
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Sr. Presidente, já disse aqui uma vez que, na minha terra, há
pessoas que se queixam pensando que sou responsável por algumas
coisas erradas; na verdade, não o sou. Por exemplo, não sou
responsável pelo Idene, que faltou a uma reunião que realizamos com
os produtores rurais. Simplesmente a diretoria do Idene em Teófilo
Otôni até agora não liberou um só projeto do Programa de Combate à
Pobreza Rural - PCPR -, do governo do Estado. Essa é a única cidade
da região que ainda não tem projeto, ou seja, o único Município que
ainda não foi beneficiado por projeto algum. Há algum problema no
meio do caminho? Não sei.

Gostaria de pedir ao meu companheiro Iesser Lauar que não se
referisse a mim na incógnita, no subjetivo, que o faça de forma franca
e aberta, pois tanto ele quanto eu não temos nada a esconder da
população da nossa cidade. Nós dois deveríamos procurar a
Secretária Elbe Brandão para saber que dinheiro era esse que ela
tinha para Teófilo Otôni, porque não sei da existência desse dinheiro,
R$1.000.000,00, que foi para Corinto. Gostaria de pedir que se
registrasse em ata e que a Mesa fizesse o questionamento à
Secretária para saber que recurso é esse de R$1.000.000,00 que
seria destinado a Teófilo Otôni e foi desviado para Corinto. Faço esse
pedido para que a Mesa da Casa questione, a fim de eu responder ao
meu companheiro Iesser.

Também estou preocupado, Iesser. Você me acusou, disse que
tenho culpa no cartório porque não indiquei ninguém para o Idene; ao
contrário, indiquei, mas não foi aceito. Colocaram outra pessoa, que
não é de Teófilo Otôni, é de Itambacuri, por sinal muito competente.
Não há problema. Mas tenho de dizer que Getúlio Neiva, Deputado,
não tem nada a esconder do seu povo.

O segundo assunto, Sr. Presidente, diz respeito a um assunto
comum a V. Exa. e a mim. Trata-se do que conversamos há 15 dias.
O nosso projeto da nova lei florestal de Minas Gerais já está
praticamente pronto, e estamos agora com os exames feitos. Está
aqui a minuta do projeto. A comissão técnica desta Casa está
verificando os detalhes do projeto da nova lei florestal. Estamos
esperando os entendimentos da Secretaria de Agricultura com a
Secretaria de Meio Ambiente, mas, paralelamente, temos de andar
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com isso nesta Casa. Se demorar demais mandarem de lá para cá o
projeto, peço a V. Exa., como Presidente da Frente Parlamentar da
Silvicultura, que nós, da Frente - somos 60 ou 61 Deputados -,
façamos o projeto andar, pois já não podemos esperar por estímulo à
silvicultura em Minas Gerais.

Um outro assunto, Sr. Presidente, também diz respeito ao meio
ambiente. Fizemos um debate aqui de dois dias. A Copanor já está
instalada em Teófilo Otôni, as licitações já estão em andamento, e
estamos com um problema que esta Casa terá de ajudar a Copanor a
resolver. Não dá para acelerar as obras, não dá para andar depressa,
não dá para resolver os problemas de saneamento básico das redes
de água, estação de tratamento de esgoto daquela região, de
pequenos povoados e vilas. Mais de 600 povoados e vilas terão obras
imediatamente, e não dá para ficar esperando os órgãos do meio
ambiente darem licença ambiental.

Então, da mesma forma que estamos fazendo no projeto de lei que
estamos preparando para a área florestal, gostaríamos de sugerir, Sr.
Presidente, a partir da próxima semana - já estamos fazendo um
estudo -, que também na área de saneamento básico e abastecimento
de água possamos colocar um dispositivo na lei para que as obras
sejam feitas sob vigilância de um técnico, um engenheiro ou alguém
que seja responsável, que assine o termo de responsabilidade, que a
Copanor e a Copasa sejam responsabilizadas futuramente por
qualquer dano ambiental que venha a ser causado. Mas não podemos
esperar a licença prévia. Se formos esperar a licença prévia, vamos
continuar a jogar cocô nos rios, vamos continuar com redes de
esgotos a céu aberto, em valetas, nos Distritos, nos povoados e nas
cidades de até 5 mil habitantes nas regiões do Norte e Nordeste
mineiros.

Entre essa situação de desgraça social que existe na nossa região,
em que vemos animais, porcos, galinhas e gente convivendo no meio
das ruas das cidades, dos pequenos Distritos e povoados e uma
decisão desta Casa autorizando que se façam as obras e depois se
verifique se houve algum dano ambiental causado pelas empresas,
prefiro a segunda hipótese, Sr. Presidente, pois tenho a experiência
administrativa que me levou a colocar água tratada em vários Distritos
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da minha terra. Só o problema da falta de água tratada gera 60% das
doenças em crianças de até 5 anos. Esse é um problema grave, um
problema sério da região mais pobre do Estado de Minas Gerais.

Temos de enfocar esse assunto e tentar buscar uma solução. Estou
convencido de que, mesmo que aceleremos as obras - a licitação já
está em andamento - nessas 600 localidades, que são Distritos e
povoados com 200 a 5 mil habitantes, elas terão de esperar de seis
meses a um ano para iniciarem as obras, isso se a empresa já estiver
sendo licitada e expedir a ordem de serviço no próximo mês. Não
podemos esperar o licenciamento. De forma ágil, temos de conversar
com os companheiros e convencer a Comissão de Meio Ambiente de
que devemos dar uma autorização especial à área de saneamento
básico e às empresas que trabalharão para colocar rede de água
tratada nessas localidades.

Sr. Presidente, este é um apelo e, ao mesmo tempo, uma
advertência: essa medida faz-se necessária. Se formos esperar pelo
licenciamento ambiental, veremos a dificuldade. Aquele que assistiu
aos dois dias de debate referentes ao meio ambiente tomou ciência da
queixa permanente, seqüencial, dos produtores rurais, dos industriais,
dos mineradores, de que setor do meio ambiente não dá conta de
fazer o trabalho prévio. Se os órgãos do meio ambiente não dão conta
de fazer o trabalho prévio, não podemos estancar o progresso, o
desenvolvimento, sobretudo na área de saneamento básico. Não
podemos deixar de fazer rede de esgoto, rede de água, estação de
tratamento de esgoto, porque o meio ambiente não dá conta de
expedir a licença prévia.

Temos de colocar um dispositivo na legislação que autorize a
Copasa e a Copanor a realizarem as obras, e que o ART, o técnico
responsável, o engenheiro responsável e a própria empresa assumam
as responsabilidades que poderão advir de um possível dano
ambiental.

Acredito que temos de colocar o assunto dessa maneira. Tenho
ouvido muito o Deputado Carlos Pimenta falar do assunto, das
dificuldades dos produtores rurais. Deputado, V. Exa., que é médico,
sabe que a área hídrica e a falta de esgoto geram mais de 60% das
doenças na nossa região. Se não agirmos depressa, vamos perder os
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recursos da Copanor, vamos deixar de trabalhar, porque os órgãos do
meio ambiente não conseguirão conceder as licenças.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Será um pequeno aparte,
apenas para corroborar com V. Exa. Caro Getúlio, lendo o jornal
“Folha de S. Paulo”, de sábado passado, chamou-me a atenção uma
reportagem a respeito da morosidade e da burocracia dos órgãos
ambientais para a liberação das licenças.

Só para se ter uma idéia, a liberação das várias licenças...
Inventaram as licenças ambiental, de instalação, prévia, e não-sei-
quê. São quatro licenças.

O Deputado Getúlio Neiva - São prévias. Antes de começar o
serviço.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Exatamente. São licenças
para liberar, às vezes, a obra de construção de uma barragem, de
uma hidrelétrica. E o tempo mínimo que se gasta - não é que se
gasta, mas que se perde - para vencer essas etapas burocráticas
ambientalistas é de 1.180 dias. Então, quando você entra com o
projeto, com a proposta, tem de contar com 1.180 dias. Se tiver sorte,
se o projeto não for embargado, se não entrar um Promotor nessa
jogada que ache que sabe mais que todo o mundo, serão 1.180 dias.

Então, aqui, em Minas Gerais, 36 barragens estão projetadas pelo
DNOCS e pela Codevasf. Os projetos já estão prontos, são de 8 e 10
anos. Até então, estamos perdendo os recursos desses projetos.

Quando o projeto é aprovado na Codevasf ou no DNOCS,
conseguem-se recursos por meio do Orçamento Geral da União, que
ficam disponíveis, mas, devido à burocracia e às dificuldades, eles se
perdem. Os recursos não podem passar de um ano para o outro, e
aconteceu isso com a Barragem de Congonhas em Montes Claros,
com a Barragem de Berizal, que há 10 anos está paralisada na região
de Taiobeiras.

Temos de dar um basta, o nosso grito. Participamos de uma
audiência importantíssima, e os próprios ambientalistas reconhecem
as dificuldades. É bom ter um companheiro como V. Exa. ao lado dos
pequenos produtores rurais, ao lado da iniciativa privada, porque, se
continuar desse jeito, Minas Gerais vai perder muitos
empreendimentos, muito recurso para o Ceará, para Pernambuco. O
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dinheiro vem para Minas, mas o projeto não sai, e o dinheiro vai para
outro Estado. Parabéns. Não podemos desistir, não podemos
desanimar. É realmente difícil tratar com esse povo. Eles são
detalhistas, exigentes e onipotentes; sabem mais que Deus, mais que
qualquer outra pessoa, e são prepotentes. Temos de vencer todas
essas etapas para tirar do papel os diversos projetos importantes de
Minas Gerais.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte, nobre Deputado
Carlos Pimenta. Por nos conhecermos há muito tempo, citei-o
exatamente porque sei que, como médico, V. Exa. entende que, além
de perdermos os empreendimentos na área agrícola, na área mineral,
agora temos um problema maior: a infra-estrutura sanitária das
regiões Norte e Nordeste de Minas, onde vai operar a Copanor. Mais
de 600 localidades não poderão ter obras porque o meio ambiente,
lamentavelmente, não vai conseguir dar as licenças. Esta Casa não
pode ficar inerte. Esta é a Casa das leis. Temos de alterar a lei,
colocar um dispositivo, uma excepcionalidade, delimitar uma forma
qualquer que permita que a Copanor e até Copasa, no restante do
Estado, em lugares menores, Municípios mais pobres, realizem as
obras. Que os engenheiros responsáveis e a própria empresa
assumam o risco e os compromissos de reparação do possível dano
ambiental causado. Não entendo onde teremos risco ambiental se
você está andando em um distrito - vou citar a minha cidade -, no
meio da rua, em Rio Pretinho, e pisa em cocô, em xixi; há vala aberta
do esgoto no chão; o povo bebe água imprópria para o consumo. E
vamos ter de ter licença ambiental para fazer rede de esgoto, rede de
água, estação de tratamento de água, estação de tratamento de
esgoto? É um absurdo. Nunca pude imaginar que um legislador um
dia colocasse isso em um texto de lei. Mesmo porque, Sr. Presidente,
o que defendo é o espírito da lei, e não a letra fria da lei. Muitas vezes,
a letra fria da lei leva o nosso Promotor de Justiça a fazer uma
confusão danada. Muitas vezes, o tecnocrata, o burocrata que não
tem alma não vai descobrir o espírito da lei nunca. O espírito da lei é
beneficiar as pessoas, é resolver problemas. Creio, Sr. Presidente,
que temos culpa. Precisamos colocar dispositivos legais que
possibilitem para obras desse porte e desse tipo a inexistência de
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licença prévia. Claro que o comprometimento é empresarial. A
empresa que vai fazer a obra, que vai ganhar dinheiro tem de ter o
comprometimento de não causar dano ao meio ambiente. Devemos e
precisamos proteger o meio ambiente, mas não podemos viver sob a
tutela da legislação atual, que é importada da Alemanha. Aliás, já citei
isso aqui uma vez. Estamos, no mínimo, historicamente, 500 anos
atrasados em relação à Alemanha. Não podemos exercer uma
legislação alemã em um país ainda necessitado de infra-estrutura
como o nosso.

Outro assunto, Sr. Presidente, que gostaria de comentar é sobre
uma aprovação do Senado. No próximo dia 23, vai tomar posse como
Presidente do Supremo Tribunal Federal um cidadão de estirpe. Um
homem de calibre grosso. Um homem que fala o que pensa, o que
sente e que representa as mais lúcidas inteligências deste país. O
Ministro Gilmar Mendes toma posse no próximo dia 23. E veja, Sr.
Presidente, que coisa interessante. Os demagogos de plantão, os
populistas de plantão começaram a se movimentar em Brasília
naquela ânsia “holofotária” muito utilizada por determinados membros
do Ministério Público para acabar com o foro privilegiado das
autoridades. Se não tenho foro privilegiado, como terei coragem de
enfrentar um Juiz ladrão, um Promotor safado, um policial corrupto?
Como terei condições de denunciar, sob pena de sofrer
conseqüências, se não tiver imunidade parlamentar? Como posso
falar das verdades escondidas nos porões das estruturas oligárquicas
deste país? Como vou falar das molecagens que fazem usando o
povo sofrido da nossa pátria, se eu não tiver imunidade parlamentar?
Aí vem Gilmar Mendes na sabatina do Senado e fala: “Eu sou
defensor do foro privilegiado”. Diz textualmente: “Não imagino que o
Presidente Lula poderia sair pelo Brasil afora sem a prerrogativa de
foro. Teria ele que dar depoimento em todas as Delegacias de Polícia
pelo que diz”.

Não me parece que é isso que queremos. Realmente, às vezes o
Presidente fala algumas coisas que o Delegado pode achar ruim e
mandar prendê-lo. Já imaginaram se o Presidente da República não
tivesse privilégio de foro? Já imaginaram se o Vereador não pudesse
defender a sua população daquele bairro onde ele mora que está
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sendo espezinhada pelo Prefeito? Já imaginaram se nós, Deputados,
ficássemos com a boca amarrada sem poder falar as coisas de que
este país precisa tomar conhecimento? Já existe a censura da
imprensa pelo poder econômico; já existe a censura sub-reptícia do
bolso, da molecagem que enche o bolso do político safado para
defender grupos econômicos e interesses escusos. Já existe a
pressão política do Executivo, que quer fazer leis, o Lula está
defendendo quando diz que não dá para governar sem medida
provisória. Figueiredo falava a mesma coisa: “Prendo, bato, arrebento,
mato, faço o diabo porque tenho decreto-lei”. Decreto-lei é medida
provisória. Como é que um País quer ser livre se não pudermos
defender as prerrogativas da função pública, se não pudermos
defender o foro privilegiado daqueles que têm que ter a coragem de
mostrar as verdades do País para tentar alterar essa molecagem
institucionalizada que existe no Brasil, onde a “lei de Gérson” é mais
importante que a Constituição, porque todos querem levar vantagem e
colocar algum no bolso? Como vamos ter liberdade para falar das
mumunhas que acontecem no subterrâneo da democracia? Como
vamos melhorar a democracia? Como vamos aprimorar as instituições
se não tivermos a liberdade de comentar aquilo que um Governador
fez de errado, que um Presidente fez de errado, que o outro Deputado
fez de errado, o Prefeito, o Vereador, o Ministério Público, o Delegado
ou o Juiz fez de errado? Como o Deputado Durval Ângelo poderia
falar o que falou aqui, para acabar com o Tribunal Militar? Não
poderia. Como o Deputado Rêmolo Aloise poderia fazer as denúncias
que fez? O Deputado Irani Barbosa estaria morto ou preso se não
pudesse dizer o que disse desta tribuna. O que temos que ter no
Brasil?

Hoje dei uma entrevista falando contra a Lei de Imprensa. Formei-
me em jornalismo pela UFMG, em 1970. Fiz o primeiro jornal do
interior de Minas Gerais como jornalista formado. Usei a Lei de
Imprensa para me defender da ditadura. Hoje não há mais
necessidade da Lei de Imprensa. Existem outros instrumentos. Temos
que eliminar essa Lei de Imprensa, qualquer resquício de censura, de
bitola, de limitação, mas também temos que esclarecer que é preciso
acabar com a censura do editor-chefe, do dono no jornal, que vende a
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opinião do jornal, que trabalha a serviço de grupos econômicos. A
liberdade tem que ser absoluta e total. O limite da liberdade tem que
ser a responsabilidade. Temos que rever a Lei de Imprensa, mas
temos que rever também a Constituição, porque 37 capítulos falam
dos direitos do cidadão, mas apenas um fala dos deveres.

Na lógica da filosofia, desde a Grécia e desde a Roma antigas, é
tudo muito claro: a cada direito deve corresponder um dever.

Temos de equiparar mais direitos e deveres. Não pode haver mais
direitos que deveres. Dentro dessa ótica, Sr. Presidente, Rita Camata
aprovou a Lei de Proteção à Infância e à Adolescência, e, no
momento em que acabou de aprová-la - votei contra, eu era
parlamentar com ela à época -, eu disse a ela: “Rita, você acabou de
criar as condições que criarão muitas e muitas gerações de marginais
neste país”.

Não acredito em educação sem castigo. Não acredito que um país
possa evoluir se o pai e a mãe não podem mandar nos filhos. Não
acredito em recuperação de menor passando-se a mão na cabecinha
deles, deixando-os fazer o que quiserem. Não acredito que se consiga
tirar da bandidagem menores que enfrentam a professora e a Diretora
na sala de aula porque têm o direito de enfrentá-las.

Hoje a educação em Minas Gerais - e talvez no do Brasil - está
enfrentando um problema sério: as professoras não são mais
respeitadas. Os alunos conhecem todos os seus direitos, assim como
os marginais. Eles não conhecem os deveres, porque a própria
Constituição estabelece, de forma clara, 37 vezes os direitos e 1 só
vez os deveres. São direitos demais. Por outro lado, há leis demais; e,
quando há leis demais, também há direitos de menos.

Temos, Sr. Presidente, de aproveitar esse nosso espaço. Noutro dia,
o jornal “Edição do Brasil” comentou que eu estava falando para as
traças nesta Assembléia, que ninguém nos ouvia. Quero dizer ao
jornal que a televisão está transmitindo, para toda a Minas Gerais,
aquilo que estamos falando. Estamos fazendo um exercício
democrático: a defesa das idéias. Este é um espaço destinado aos
parlamentares para defender idéias que possam melhorar este país.

Fui forjado, desde criança, desde jovem, na luta da política
estudantil, para a discussão. Discutia, de escola em escola, nos
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grêmios estudantis. Se não tivermos o direito de discutir os assuntos
importantes do Brasil, o que será deste país? Já temos tão poucos
debates e discussões. O Brasil precisa dinamizar ainda mais as
discussões, e esta Assembléia tem papel muito importante nisso tudo.
A Assembléia de Minas é altaneira, é vigorosa. Precisamos balançar
nossos companheiros, para que venham discutir aquilo que é, de fato,
importante.

O Brasil é um país maravilhoso, fantástico. Aqui não há maremoto,
não há terremoto, não há vulcão. Só existe um tremorzinho, uma
acomodação de terra lá no Norte de Minas. É um país maravilhoso,
mas aqui há libertinagem demais. É preciso haver ordem. Ao que está
escrito na Bandeira - “Ordem e Progresso” - não se está obedecendo,
porque não existe hierarquia. A autoridade é questionada a todo
instante. Não há obediência à autoridade, não há hierarquia. Como
haver ordem e progresso em um país como esse?

Os assuntos precisam ser discutidos. Onde estão os erros? Naquilo
que é obrigação nossa, nas leis. Aqui, em Minas, temos de trabalhar
para aprimorar as leis. E uma das aberrações, Sr. Presidente, é a de
não se permitir que se canalize o cocô. O jornal da minha cidade
publicou, matando-me de vergonha, a seguinte manchete: “Bosteira
fedentina invade o Centro da cidade”. Somos obrigados a engolir isso,
Sr. Presidente, porque o meio ambiente demorará, como disse o
Deputado Carlos Pimenta, 1.180 dias para conceder uma licença para
se fazer a rede de esgoto de Pedro Versiani, de Rio Pretinho, dos
Distritos pequenos das cidades pequenas, e até de Catuji, cidade com
menos de 5 mil habitantes. Não conseguiremos fazer as obras. Há o
dinheiro, a licitação foi feita, mas o meio ambiente vai embananar
tudo.

Sr. Presidente, em 1995, como Secretário Adjunto de Recursos
Hídricos, tive a felicidade de assinar com a Queiroz Galvão um
contrato para serem construídas duas usinas hidrelétricas: a de
Nanuque, que está pronta e em funcionamento, e a de Carlos Chagas,
que até hoje não tem licença ambiental. Ou seja, estamos em 2008, e
não conseguimos licença para realizar a obra da usina de Carlos
Chagas.

Lembro-me de um problema que enfrentamos com a Cemig, na
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Barragem de Setúbal, que estava semipronta, mas a referida
companhia acompanhou o raciocínio do pessoal da área de meio
ambiente, mandou cortar a ensecadeira e jogou fora o serviço.
Somente agora retomamos as obras iniciadas na barragem em 1991.
Ou seja, as obras foram retomadas, mas ainda não foram concluídas.
O País sofrerá atrasos, mas Minas não pode ficar para trás.
Precisamos fazer com que o nosso Estado se desenvolva.

Por isso, Sr. Presidente, ao encerrar meu pronunciamento, faço um
apelo aos colegas, a fim de, na próxima semana, apresentarmos um
projeto de lei que permita à Copanor e à Copasa realizar as obras
para, posteriormente, proceder-se à prestação de contas do ponto de
vista ambiental. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
a discussão, em turno único, dos Vetos às Proposições de Lei nºs
18.197, 18.251 e 18.256, uma vez que permaneceram em ordem do
dia por 6 reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 26, às 20 horas, e para a especial também
de amanhã, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Vanderlei Jangrossi - Entrega de placa - Palavras do Cel.
José Honorato Ameno - Apresentação musical - Palavras do Sr.
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Presidente - Encerramento - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h10min, declaro

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

Ata
- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Cel.
José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais; Cel. Antônio Damásio Soares,
Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
e Chefe do Estado Maior; 1º-Tenente Elias Garcias, Chefe da Banda
de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; e
Deputado Vanderlei Jangrossi, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Banda de

Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pelos 80 anos
de sua fundação.

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

acompanhando gravação do Coral da Assembléia.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Vanderlei Jangrossi
Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, meu amigo, Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aqui
representando o querido amigo Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente; Cel. José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros Militar; Cel. Antônio Damásio Soares, Subcomandante-
Geral e Chefe do Estado-Maior; 1o-Ten. Elias Garcias; senhores,



1158

senhoras, meus amigos, companheiros, boa-noite. Esta é, sem
dúvida, uma noite em que sinto muito orgulho de pertencer a esta
Casa. Neste auditório tenho vivido muitos momentos de satisfação, e
este é um deles; um dia inigualável. A idéia era homenagear uma
instituição, mas eu é que me sinto honrado em falar de uma
corporação musical tão representativa e respeitada.

Em 9/9/27 foi criada a Banda de Música do Corpo de Bombeiros. Há
80 anos, o Decreto no 959 deu vida a um grupo que começava, de
forma despretensiosa, uma relação com a sociedade, a qual hoje é
indispensável e fundamental, naquela época sob a regência do 1o-Sgt.
Balbino de Sousa, músico. Desde sua criação, a banda tem sido um
elo de relacionamento com a sociedade, participando de paradas,
desfiles, solenidades cívicas e militares, executando músicas de
estilos, pontuando as sempre brilhantes apresentações do Corpo de
Bombeiros, além de possuir passado memorável na corporação,
quando era também responsável por educar musicalmente os
Soldados, cujas ordens de comando eram transmitidas pelos toques
de clarins em plena ação contra o fogo.

Em 1964, sob a regência do saudoso Cap. Jonas, a Banda de
Música do Corpo de Bombeiros Militar gravou o seu primeiro LP,
contendo a “Canção do Bombeiro”, dobrados sinfônicos e marchas. A
“Canção do Bombeiro” tem música e letra do Ten.-Cel. João Batista
de Assis e ressalta o “soldado destemido que luta contra a chama
sempre ardente; que ao ouvir qualquer gemido, salva o pobre, o rico,
independente. É sua missão ser sempre forte; é seu labor tudo salvar,
e ao temor que faz trazer a morte, é dever não se levar”. E mais, sob
todas as circunstâncias, é esse mesmo soldado do fogo que está
incumbido de levar para os quatro cantos de nosso Estado, de Minas
Gerais, felicidades e boa sorte.

Ainda resgatando a trajetória dessa banda renomada e reconhecida
por sua competência e pelos elevados padrões de alta exigência
musical, foi, em 1967, aos 40 anos, que conquistou o 1º lugar em um
concurso de bandas militares promovido pela saudosa TV Itacolomy,
em Belo Horizonte.

Quando olhamos cada um desses senhores da Banda do Corpo de
Bombeiros, vemos não apenas aqueles Soldados de 1927, que não
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sabiam o que o destino lhes reservava. Ao olharmos no rosto de cada
um de vocês, vemos pessoas, 52 músicos, hoje sob a regência do 1º-
Tenente e músico Elias Garcias, percebemos que vocês têm a
consciência de estar fazendo o correto. Vemos pessoas que são
exemplo para uma sociedade. Vemos a própria demonstração do
poderio de segurança, tanto na área policial quanto no socorro da
população. Pessoas que, além da música, estão devidamente
equipadas para quaisquer tipos de ocorrências e que optaram, por
meio da banda, por ter seus talentos revelados. E, não raro, entre
esses instrumentistas, surgem lideranças importantes para a
comunidade. Vale lembrar que existem exemplos concretos de jovens
em situação de risco social que encontraram nesse grupo, nessas
pessoas que aqui estão, exemplos de vida, que, por meio da música,
descobriram um caminho seguro, onde superaram suas angústias e
se auto-afirmaram.

Ainda analisando cada um desses instrumentistas, encontramos
seres humanos que têm a sensibilidade de músicos, que escutam,
pensam, se emocionam. Ao mesmo tempo, vemos também uma outra
face: pessoas fortes que correm riscos diários, lidam com resgate de
vidas, com a dor e com a morte. Mas o amor também faz parte dessa
dura rotina. Pessoas que são o sentimento e também a razão. São a
emoção aliada à força. Profissionais que merecem toda a nossa
homenagem e a nossa honra. Como está escrito no Livro de
Romanos, capítulo 13, versículo 7, da Bíblia Sagrada: “Dai a cada um
o que deveis...” e assim: “...honra a quem honra”.

E é por isso que estamos aqui nesta noite, para honrar essa que é
uma das mais antigas e tradicionais bandas militares do Estado das
Alterosas. Queremos prestar homenagem a vocês, que são
unanimidade em nosso Estado e que, como bem diz o Hino do Corpo
de Bombeiros, entre as chamas destemidas, ouvindo o clarim vibrar,
só têm dominados os sentidos, um nobre anseio salvar.

Salve os 80 anos da Corporação Musical da Banda do Corpo de
Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe a todos
nós e que continue iluminando e fortalecendo esse brilhante e
maravilhoso efetivo, que tem lidado com as situações mais adversas
que temos presenciado no Brasil, como é o caso da história, tão linda,



1160

do bombeiro que perdeu a vida e que comoveu todo o Brasil.
Um dia, quando garotos, vocês sonharam com essa profissão, e,

quando lhes perguntaram o que queriam ser quando crescessem,
responderam que queriam ser bombeiro. Um bombeiro, hoje,
representa para nós um super-herói, que é algo muito importante, já
que eles são insubstituíveis pelas ações que têm prestado a todos
nós. Que Deus abençoe a todos.

Eu é que me sinto honrado de estar prestando essa homenagem,
por isso acredito que sou eu o homenageado desta noite, neste dia
tão importante. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - O Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a
entrega de placa alusiva a esta homenagem ao 1º-Ten. Elias Garcias.
A placa contém os seguintes dizeres: “A Banda de Música do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, desde a sua criação
em 9 de setembro de 1927, tem atuado como elo de relacionamento
entre a corporação e a sociedade, ao abrilhantar eventos como
paradas, desfiles, solenidades cívicas e militares. A justa homenagem
do Parlamento e do povo mineiro a essa que é uma das mais antigas
e tradicionais bandas militares do Estado pelos seus 80 anos de
fundação.”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida todos os componentes da
Mesa, inclusive o Deputado Vanderlei Jangrossi, autor do
requerimento que deu origem a esta festiva reunião, a se
posicionarem para prestar homenagem à corporação, que possui 80
anos de bela existência em nosso Estado.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Cel. José Honorato Ameno

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando
nesta data o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta
Assembléia; Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Jangrossi, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; Cel. Damásio,
Subcomandante-Geral e Chefe do Estado-Maior do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais; 1º-Ten. Elias Garcias, regente da nossa
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banda de música e da orquestra por ele organizada no seio da banda;
demais integrantes desta cerimônia; senhoras e senhores;
componentes de outras instituições militares - estou vendo aqui
representantes da Força Aérea Brasileira, a quem agradecemos a
ilustre presença -; familiares e imprensa, diziam os vedas, 6.000 anos
antes de Cristo, que os deuses se comunicavam por intermédio da
música, porque a música era a única capaz de fazer com que a alma
liberasse os mais sublimes pensamentos, as mais sublimes
impressões. A banda de música é um grupo musical associado
originalmente à música militar. Foram os turcos os primeiros que
colocaram na vanguarda de seus exércitos um estridente grupo de
percussão e imprimiram na Europa a idéia de associar uma marcha
musical ao deslocamento das tropas. Assim surgiram as bandas
militares, e, com elas, as músicas para marchar. As músicas de
marcha lenta eram tocadas nas solenidades; já as músicas de marcha
rápida eram usadas nas situações de ataque de infantaria e, em
andamento intermediário, ouviam-se os acordes da marcha militar de
passo-dobrado. A marcha evoluiu. A marcha militar de passo-dobrado
originou o dobrado brasileiro, que é uma composição para
homenagear pessoas, datas ou lugares. Embora existam dobrados
para piano, acordeon ou violão, o estilo nasceu com a formação
instrumental sopros-percussão. No Brasil, as bandas de música estão
em plena vitalidade, empreendendo uma caminhada de
aproximadamente 200 anos, tendo como significativo fato histórico a
chegada às terras brasileiras, nos idos de 1808, da Banda da Armada
Real. Em Minas Gerais, as bandas de música possuem traços que
lhes são próprios, pois são ao mesmo tempo cívicas e populares,
formais e matreiras, sérias e divertidas, eruditas e gingadas.
Normalmente, as bandas de música são compostas por instrumentos
de sopro e de percussão, podendo ser incorporados instrumentos de
cordas como violoncelos, contrabaixos, harpa e, no nosso caso,
também guitarra e teclado. A importância das bandas de música
transcende o aspecto músico-cultural para se revestir do aspecto
social, destacando-se, entre outros, os seguintes objetivos: contribui
para um elevado moral das tropas; reúne pessoas de opiniões
diferentes em momentos onde a vida social assume maior
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importância; ensina música e toca para o povo.
Há de lembrar do mérito das bandas militares no contexto musical

brasileiro, haja vista o rico repertório de dobrados, com especial
destaque para a “Canção do Soldado” e o “Cisne Branco”, Hino da
Marinha do Brasil.

Hoje, quando a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
em reunião especial requerida pelo insigne Deputado Vanderlei
Jangrossi, presta homenagem à nossa banda de música, sintetizamos
a razão de ser desta filarmônica: a Banda de Música do Corpo de
Bombeiros tem a simplicidade digna do público e a solenidade própria
da sua origem. A Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais completa 80 anos de fundação e ocupa um lugar
honroso no panorama musical militar. É uma instituição atemporal,
patrimônio da memória coletiva, que, além de tocar as músicas típicas
de sua origem, pode adequar-se à execução dos mais diversos
estilos, configurando-se como uma verdadeira filarmônica. Podemos
dizer, com certeza, que esta banda de música encontrou seu nicho
social nesses tempos de tecnologia digital, pois, onde quer que se
apresente, é recompensada pelos aplausos calorosos e pedidos de
“bis”.

A Banda de Música do Corpo de Bombeiros é uma agremiação
musical tradicional, assim composta: o mestre, que rege a banda e
prepara o repertório; o contramestre, que é um músico de destaque
entre os demais, responsável pelo afinamento e ensaio dos trechos
mais difíceis, e que pode eventualmente substituir o mestre; e o corpo
musical, que é o conjunto de instrumentistas que viabiliza o serviço
musical, totalizando, atualmente, 35 componentes.

Nesta data especial, em que mais uma vez nossa banda de música
ocupa lugar de destaque, desta feita para ser homenageada pelos
seus 80 anos de existência, apresentamos os cumprimentos aos
brilhantes músicos bombeiros militares por sua participação na vida da
corporação e por nos trazer, todos os dias, uma das coisas comuns e
aprazíveis que fazem parte do cotidiano das pessoas, essa prática
cultural e humana - a música -, que nos encanta e comove.

Registramos nosso agradecimento ao Deputado Vanderlei Jangrossi
pela lembrança e pelo empenho na proposição desta homenagem aos
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valorosos músicos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Saiba que V. Exa. passa a fazer parte da história de nossa
corporação. Ao Sr. Presidente desta Casa, agradecemos a acolhida
calorosa e o endosso ao pedido do Deputado Vanderlei Jangrossi. A
todos os presentes, nosso muito-obrigado.

Neste momento, em sinal de agradecimento, passaremos às mãos
do Deputado Vanderlei Jangrossi uma comenda que é a maior
comenda simbólica que temos: a machadinha.

A machadinha representou para nós, durante longos anos, quando
não tínhamos ferramentas mais apropriadas, a ferramenta típica do
salvamento. Ela servia para fazer arrombamento de portas, para
eliminar obstáculos que impediam o bombeiro de ter acesso a
determinados locais, para o salvamento de pessoas e para o
recolhimento de bens. Queremos passar para V. Exa. esta comenda
em sinal de agradecimento, deixando marcada esta data.

Esta homenagem está dirigida à banda de música, mas ela alcança
todos os componentes do Corpo de Bombeiros. Todos nós estamos
alegres, contentes e honrados por esta belíssima homenagem.

- Procede-se à entrega da comenda.
O Deputado Vanderlei Jangrossi - Vou quebrar o protocolo para

proferir o meu agradecimento. Sinto-me muito honrado e emocionado
por receber esta comenda. Bombeiro, o amigo certo nas horas
incertas. Com certeza vocês são os amigos certos. Nas horas mais
incertas das nossas vidas, quem está sempre presente é o bombeiro,
para prestar homenagem, para socorrer, para salvar vidas. Que Deus
os abençoe e continue iluminando-os! Que o espírito de Deus
permaneça sobre vocês, dando a harmonia das músicas e salvando
vidas!

Não me sinto à altura de receber esta homenagem, mas sinto-me
honrado. Eu é que estou sendo homenageado, nesta noite, por estar
homenageando esta corporação tão distinta e tão importante para o
nosso Estado. Que sejamos realmente verdadeiros amigos. Podem
contar com este Deputado, com esta Casa, que tem sido tão
importante. Podem contar com cada um de nós. Muito obrigado. Que
Deus abençoe a todos!

Apresentação Musical
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda de Música do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Iniciando o concerto, o
grupo Instrumental BM apresentará a peça musical “Chips & Salsa”,
com composição e arranjo de Gerald Albright, sob a regência do
maestro Subtenente. Silas Buenos Aires Assunção. Logo após, a
Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
apresentará versão de três números musicais, cada um dos quais com
uma mensagem especial e alegria na harmonia de seus acordes.
Ouviremos: “La Mer”, composição de J. Lawrence e C. Trenet, com
arranjo de Ray Conniff; “Seleção Tim Maia”, composições de Tim
Maia; e “Queen in Concert”, composição de Freddie Mercury e arranjo
de Jay Bocook, sob a regência do 1º-Ten. Elias Garcias.

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

Exmo. e ilustre amigo Cel. José Honorato Ameno, Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Com muita
alegria, também quero saudar o Exmo. Cel. Antônio Damásio Soares,
Subcomandante-Geral e Chefe do Estado-Maior; o ilustre 1º-Ten.
Elias Garcias, que nos abrilhantou com essas músicas maravilhosas.
O seu nome no plural vale muito mais que um. Parabéns pela
apresentação a toda a banda. Meu grande amigo, iluminado Deputado
Vanderlei Jangrossi, autor do requerimento que não só teve a
aquiescência do Presidente, mas que também foi aprovado por
unanimidade. Eu, como Vice-Presidente, quero tornar público esse
requerimento que deu origem a esta justa homenagem aos 80 anos
dessa corporação. Demais bombeiros e militares de outras fardas,
familiares, crianças, imprensa, funcionários da Casa, minhas senhoras
e meus senhores, há 200 anos, em março de 1808, quando os navios
que traziam a Família Real e a Corte Portuguesa atracaram no Rio de
Janeiro, a população foi brindada com o desembarque da Brigada
Real da Marinha, tendo à frente suas bandas de música e marcial,
trajando uniformes vistosos e executando alegres e vibrantes
dobrados.

Iniciava-se no Brasil a tradição das bandas militares, da qual a
corporação musical de nosso Corpo de Bombeiros vem participando
há oito décadas, com suas brilhantes apresentações, tornando-se
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profunda e permanentemente querida por toda a nossa sociedade.
Instituição de importância ímpar em nossa vida cívica e cultural,

revelou talentos e formou melhores cidadãos, desenvolvendo uma
missão de paz e fazendo com que já não nos lembremos de que, na
origem, a música marcial, praticada pelas bandas militares, tinha a
função de dar disciplina às marchas e aos deslocamentos da
infantaria no campo de batalha, pelo uso dos tambores, das flautas e
especialmente dos pífanos.

Os sinais emitidos pelas bandas eram parte integrante da arte da
guerra, quando seqüências musicais estabelecidas ainda no século
XVI garantiam a mobilização e a ação das tropas. Os combatentes
sabiam quando deveriam marchar, aproximar, assaltar o inimigo ou se
retirar da luta pelos padrões musicais que deveriam ser ouvidos no
meio do fulgor de uma batalha. Por isso, os instrumentos ainda hoje
adotados pelas bandas militares têm uma intensidade sonora
significativa, sendo facilmente condutíveis em deslocamentos.

Para Napoleão Bonaparte, indubitável gênio militar, as bandas eram
imprescindíveis, e para ele era intolerável que um regimento não
tivesse a sua. D. Pedro I, compositor e fagotista, sempre se
entusiasmou com as bandas e as apoiou. Como em todos os países,
o nosso Hino Nacional, com o qual nossa pátria é imediatamente
identificada, é herdeiro da execução da música militar. Francisco
Braga, autor do Hino à Bandeira, foi músico militar; e nosso lendário
compositor Carlos Gomes iniciou seus estudos de música em uma
banda.

Nossa tradição das festas religiosas, como as tão celebradas pela
sociedade colonial em Minas Gerais, a partir da decadência da
exploração do ouro, fez com que as corporações musicais militares
assumissem a herança do serviço eclesiástico antes executado pelas
orquestras. Os músicos cumpriam assim suas funções militares e
também as sociais. As bandas civis, ao longo do século XIX, eram
formadas a princípio por músicos militares. Seus uniformes ainda hoje
lembram as fardas dos combatentes, com seus tradicionais quepes.
Foram elas, no interior de todo o Brasil, formadoras de instrumentistas
que não podiam freqüentar os conservatórios ou as escolas de
música. São as Forças Armadas e as Polícias Militares que garantem
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a importante continuidade desse elemento marcante da cultura
brasileira, fazendo com que seus grupos musicais sejam ao mesmo
tempo atuais e guardiães das mais antigas tradições. Garbo, beleza e
zelo são, portanto, as características marcantes de suas origens, que
todos reconhecemos na corporação musical do Corpo de Bombeiros.

A história de Belo Horizonte confunde-se com a origem do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, criado por legislação que remonta
aos tempos da construção da Capital. Na seqüência, no dia 9/9/27, a
Lei nº 959 criou a banda de música, composta, então, por 32
elementos.

Paralelamente ao seu trabalho de combate e prevenção aos riscos
que ameaçam as comunidades, tanto as catástrofes provocadas pelo
fogo quanto as causadas pela água, o Corpo de Bombeiros sempre
realizou importantes tarefas de assistência social à nossa população,
merecendo, em conseqüência, de todos nós e da nossa sociedade
simpatia e eterna gratidão. Além disso, participando de festas e
solenidades coletivas, sua banda tornou-se seu mais amável cartão
de visitas, envolvendo hoje 56 músicos sob a regência do nosso
competente Ten. Elias Garcias.

Nada se torna mais apropriado do que encerrar estas palavras
citando a letra do contagiante Hino do Corpo de Bombeiros,
verdadeiro chamado à ação heróica de seus valentes Soldados: “De
corpo e alma na luta / contra o incêndio destruidor / nossa norma de
conduta / é arrojo, fé sem temor. / Entre as chamas, destemidos /
ouvindo o clarim vibrar / só nos domina os sentidos / um nobre anseio:
salvar”.

Lembrando o arrebatamento de seus clarins, agradecemos a
estimulante presença na vida de todos nós e de nossas famílias e de
nossa sociedade nesses últimos 80 anos da tão prezada Banda de
Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, nossa grande
homenageada de hoje.

E, como diz o Deuteronômio, na nossa Bíblia Sagrada, ser
octogenário é uma bênção. Por isso, parabéns, feliz Páscoa,
embalada pelas músicas de vocês e pelas graças e bênçãos do nosso
Deus. Muito obrigado.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Sr. Presidente, antes de encerrar,



1167

gostaria de fazer mais um minuto de uso da palavra para dedicar essa
placa a você, Gê. Não fosse essa mulher, que na verdade foi a autora
desse requerimento porque me pediu graciosamente, trabalhando em
meu gabinete, lutando conosco. Então, Gê, quero estender esta
homenagem a você. Se não fosse sua indicação, não teria tido essa
iniciativa. Muito obrigado e que Deus te abençoe e nos abençoe a
todos.

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 25, 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 25/3/2008.). Levanta-se a
reunião.

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

1.909/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e
Cultural Galoucura de Teófilo Otoni - AECGTO -, com sede nesse
Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1.909/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Galoucura de
Teófilo Otoni.

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, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
32 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as
dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e no art. 38 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 1.909/2007.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

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

2.117/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios
do Circuito Turístico Serras de Minas, com sede no Município de
Viçosa.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008 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 2.117/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Serras de
Minas, com sede no Município de Viçosa.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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. 12, que, em
caso de sua extinção, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere; e, no art. 45, que os membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal não serão remunerados pelo exercício de seus
cargos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.117/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.119/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem como objetivo declarar de utilidade pública o Movimento de
Promoção Social - MOPS - dos Bairros São Geraldo, Caetano
Furquim, Casa Branca e Mariano de Abreu, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008 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 2.119/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Movimento de Promoção Social dos Bairros São
Geraldo, Caetano Furquim, Casa Branca e Mariano de Abreu, com



1170

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.
5º, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 29, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere dos bairros e vilas da Paróquia São Geraldo,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.119/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

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

2.120/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem como objetivo declarar de utilidade pública o Estrelinha Esporte
Clube, com sede no Município de Dores de Guanhães.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008 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 2.120/2008 tem como escopo declarar de
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utilidade pública o Estrelinha Esporte Clube, com sede no Município
de Dores de Guanhães.

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 art. 44, que, em
caso de sua extinção, os bens remanescentes reverterão em benefício
de asilos e casas de caridade; e, no art. 52, que as funções de direção
não poderão ser remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.120/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.135/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural de Monte Sião e Adjacências, com sede no
Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2008 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 2.135/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Monte Sião e
Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
31 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 vantagens;
e no art. 34 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 2.135/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

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

2.137/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Pescadores
de Homens – Apesho –, com sede no Município de Dores de Campos.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2008 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 2.137/2008 objetiva declarar de utilidade pública
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a Associação Pescadores de Homens, com sede no Município de
Dores de Campos.

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. 27 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros, associados e benfeitores
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 no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.137/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.047/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre
de Minas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe 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
O Projeto de Lei nº 2.047/2008 tem por objetivo conferir a necessária

autorização legislativa para o Poder Executivo fazer transferência de
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titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Monte
Alegre de Minas, constituído de terreno urbano edificado, com área de
875m², situado na Rua Cel. Meireles, esquina com Avenida da
Saudade, nesse Município, incorporado ao patrimônio do Estado em
1977 por doação daquele ente federativo, para a construção de uma
unidade sanitária.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o
imóvel será destinado à continuidade do funcionamento do Posto de
Saúde Municipal, o que representa relevantes benefícios para a
comunidade local.

A alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez que
o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não for utilizado com a finalidade prevista.

A proposição 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. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.047/2008, no 1° turno.
Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.096/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento externo junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - destinado ao
financiamento do Programa de Universalização do Acesso a Serviços
de Telecomunicações em Minas Gerais – Minas Comunica – e dá
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outras providências.
Inicialmente, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição

e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o art.
188, combinado com o art. 102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo a contratar

operação de crédito, até o limite de US$50.000.000,00, com o BID. A
proposição estabelece a obrigatoriedade de que os recursos
resultantes da referida operação de crédito sejam aplicados na
execução do Programa Minas Comunica.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, entendeu não existirem óbices à tramitação da matéria.
De acordo com seu parecer, a autorização legislativa para a
contratação de operação de crédito pelo Estado faz-se necessária por
força do disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, e nos arts. 61, inciso IV, e 90, inciso XVIII, da
Constituição mineira. Ressalta ainda, essa Comissão, que a
realização da operação de crédito que se pretende autorizar deverá
obedecer ao disposto nas Resoluções nº 40, de 20/12/2001, alterada
pela Resolução nº 5, de 3/4/2002, e nº 43, de 21/12/2001, alterada
pelas Resoluções nº 3, de 2/4/2002, nº 21, de 4/7/2006, nº 32, de
13/7/2006, nº 40, de 18/12/2006, e nº 49, de 24/12/2007, todas do
Senado Federal.

Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal para a realização de operação de crédito, destacamos: a
verificação, pelo Ministério da Fazenda, do cumprimento dos limites e
condições de endividamento estabelecidos para cada ente da
Federação; a existência de prévia e expressa autorização para a
contratação, na lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei
específica; a inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos
recursos provenientes da operação; a observância dos limites fixados
pelo Senado Federal; a autorização específica do Senado Federal
quando se tratar de operação de crédito externo; o atendimento do



1176

disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que veda a
realização de operações de crédito que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo
Legislativo por maioria absoluta.

A título de contragarantia à garantia prestada pela União, o projeto
prevê a vinculação das receitas tributárias do Estado discriminadas
nos arts. 155, 157 e 159 da Constituição Federal, a qual encontra
amparo no § 4º do art. 167 da Constituição Federal. Dispõe, ainda,
que o Orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos
necessários ao cumprimento da contrapartida financeira do Estado em
projeto integrante do Programa Minas Comunica e das despesas
relativas à amortização do principal, ao pagamento de juros e dos
demais encargos pertinentes.

Conforme consta no Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2008-2011, o Minas Comunica tem como objetivo
disponibilizar, até 31/12/2008, o acesso aos serviços de
telecomunicações, especialmente ao serviço móvel com capacidade
de prover telefonia e transmissão de dados, proporcionar infra-
estrutura para acesso aos serviços governamentais por meio
eletrônico em todos os Municípios do Estado e permitir aos cidadãos
mineiros o acesso ao serviço móvel, com capacidade de prover
telefonia e transmissão de dados, de forma universal, em igualdade de
condições. De acordo com a mensagem enviada pelo Governador,
trata-se de uma iniciativa de inegável alcance socioeconômico, com
impactos positivos na geração de renda do trabalhador e dos
pequenos empreendedores. De acordo com dados do PPAG, em abril
de 2007 Minas Gerais tinha 51,69% dos Municípios atendidos por
telefonia móvel. Para 2008, estão orçados gastos de
R$92.084.986,00, que beneficiarão 412 Municípios do Estado.

Quanto ao limite global para o montante da dívida consolidada do
Estado, a citada Resolução do Senado Federal nº 40, de 2001,
determina que, ao final do 15º exercício financeiro contado a partir do
encerramento do ano de sua publicação, a dívida consolidada líquida
não poderá ser superior a duas vezes a receita corrente líquida.
Dispõe ainda que, durante o período de transição de 2002 a 2017, o
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excedente apurado em 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à
proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro. No que
concerne ao indicador do nível de endividamento do Estado de Minas
Gerais, ou seja, a dívida consolidada líquida como proporção da
receita corrente líquida, observa-se que a mencionada relação era de
276,67%, em 2001 e de 219,08% em 31/12/2007, nos termos do
Relatório de Gestão Fiscal publicado pela Contadoria-Geral do Estado
em 30/1/2008 (http://www.fazenda.mg.gov.br/governo). Não há óbices,
portanto, para a efetivação da operação de crédito em análise sob a
ótica da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e sob o ponto de
vista orçamentário.

Destacamos, finalmente, que o contrato de empréstimo será
analisado pelo Ministério da Fazenda por ocasião do envio do pleito
ao Senado Federal, nos termos do art. 29 da Resolução nº 43 dessa
Casa.

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

2.096/2008.
Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.818/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.818/2007, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que dá denominação à rodovia que liga os Municípios
de Conceição do Mato Dentro e Serro, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.818/2007
Dá denominação à rodovia que liga o Município de Conceição do

Mato Dentro ao Município do Serro.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada José Aparecido de Oliveira a rodovia que

liga o Município de Conceição do Mato Dentro ao Município do Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 25/3/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Geralda Damata Pimentel, ocorrido em 21/3/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Getúlio Neiva e Antônio

Carlos Arantes
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios e
cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição nº 42/2008 - Projetos de Lei nºs
2.203 a 2.206/2008 - Projeto de Resolução nº 2.207/2008 -
Requerimentos nºs 2.116 a 2.122/2008 - Requerimentos da Comissão
de Transporte e dos Deputados Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro
Silva e outros, Sebastião Helvécio, Almir Paraca (2) e Sávio Souza
Cruz - Comunicações: Comunicação do Deputado Carlos Pimenta -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Doutor
Viana e André Quintão e da Deputada Elisa Costa - Questão de
ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr.
Rogério Jorge de Aquino e Silva para Compor o Conselho de Defesa
Social - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de
Transporte e dos Deputados Sebastião Helvécio, Almir Paraca (2) e
Sávio Souza Cruz; aprovação - Requerimento da Deputada Elisa
Costa; deferimento; discurso do Deputado Padre João - Requerimento
do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado
Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Ademir Lucas;
deferimento; discurso do Deputado Irani Barbosa - Requerimento do
Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo
Guedes - 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 - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa
- Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso
- Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gustavo Valadares, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Rêmolo Aloise - Gostaria que V. Exa., como questão de
ordem, esclarecesse se promoveu o Deputado Gustavo Valadares
para ler, com brilhantismo, a ata da reunião, em razão da
comemoração dos 100 anos do Atlético Mineiro, que se realizará
amanhã. Ele está com a gravata do Cruzeiro.

O Sr. Presidente - Esta Presidência sempre tem convidado um dos
colegas Deputados para fazer, como Secretário “ad hoc”, a leitura da
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ata, e assim o fez também com o Deputado Gustavo Valadares.
Correspondência

- O Deputado Lafayette de Andrada, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Francisco Pedalino Costa, Diretor-Geral da Imprensa Oficial

do Estado (6), agradecendo convite para os eventos que menciona.
Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.652/2007, da
Comissão de Participação Popular.

CARTÕES
Do Sr. Geraldo Thadeu, Deputado Federal (2), agradecendo convite

para os eventos que menciona.
Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do TRE-MG,

agradecendo convite para a reunião especial dedicada ao lançamento
da Campanha da Fraternidade 2008 e comunicando a impossibilidade
de seu comparecimento.

Da Sra. Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e
do Norte de Minas, cumprimentando este Poder pela reunião
comemorativa dos 80 anos do jornal “Estado de Minas”.

Do Cel.-Av. Roland Leonard Avramesco, Diretor do Parque de
Material Aeronáutico de Lagoa Santa - Pamals -, agradecendo convite
para a reunião comemorativa dos 80 anos do jornal “Estado de
Minas”.

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 42/2008
Dá nova redação ao § 11 do art. 39 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 11 do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
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"§ 11 - Aplica-se ao militar estadual o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º,
5º e 6º do art. 31 e nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 36 desta Constituição,
sendo-lhe assegurados:

I - os direitos previstos nos incisos VI, VIII, XII, XIII, XVI, XVIII e XIX
do art. 7º da Constituição da República, e

II - o direito de gozar, por ano, vinte e cinco dias úteis de férias
regulamentares, na forma do inciso XVII do art. 7º da Constituição da
República.".

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 26 de março de 2008.
Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - André

Quintão - Antônio Júlio -  Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Viana - Eros
Biondini - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Neider Moreira - Rêmolo Aloise - Rinaldo Valério -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

Justificação: O projeto visa a assegurar três importantes direitos aos
militares estaduais já reconhecidos ao conjunto dos demais servidores
públicos de Minas Gerais, a saber, carga horária semanal máxima,
normatização da hora-extra e férias regulamentares de 25 dias úteis.

É sabido que os militares se sujeitam a um regime de trabalho
bastante estressante, razão pela qual se impõe a fixação da jornada
semanal, das horas-extras e das férias regulamentares. Aos possíveis
problemas de saúde, se aliam costumeiros baixos salários, o excesso
de horas de trabalho, a variação e a inconstância das escalas de
serviço, que ainda geram para o profissional sérios problemas sociais,
levando as famílias do Policial Militar e do Bombeiro Militar à
desagregação. Enfim, urge humanizar o tratamento dispensado aos
Policiais Militares e Bombeiros Militares, para que eles, como
profissionais responsáveis, possam corresponder às expectativas da
população. Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares
para a aprovação deste relevante projeto.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
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termos do art. 201 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 2.203/2008

Dispõe sobre a transferência eletrônica de fundos para recolhimento
de taxas, multas de trânsito e receitas delegadas através de cartão de
débito e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As multas de trânsito e as demais receitas relacionadas a

atividade de trânsito ou ao Detran-MG poderão ser recolhidas por
meio de transferência eletrônica de fundos, por intermédio de
instituições financeiras credenciadas para essa finalidade.

§ 1º - A autoridade de trânsito concederá ao condutor do veículo, no
curso da realização da fiscalização ostensiva em vias públicas, prazo
hábil para promover o pagamento de multas e de outras receitas em
atraso, na forma deste artigo.

§ 2º - O agente fiscalizador deverá portar equipamento eletrônico
que possibilite ao contribuinte a transferência aludida no § 1º quando
da realização de “blitz”.

§ 3º - A apresentação de comprovante bancário de pagamento será
considerada prova de regularidade pela autoridade de trânsito e
implicará na liberação imediata do veículo retido, desde que não haja
outra condição que determine sua retenção ou apreensão.

Art. 2º - Se, entre as medidas administrativas, houver a
determinação de apreensão e remoção do veículo, a autoridade de
trânsito dará ao proprietário deste a oportunidade de acionar serviço,
inclusive o relativo ao seguro do veículo, para a realização do
transporte.

§ 1º - O transportador deverá remover o veículo para o local indicado
pela autoridade de trânsito e fornecer a esta o termo de recebimento
do veículo, com o relatório de vistoria e o compromisso de executar o
transporte.

§ 2º - Resolvida a pendência que implicou na determinação do
recolhimento do veículo, esta não se efetivará.

Art. 3º - Aplica-se o disposto no art. 1º desta lei às receitas
arrecadadas pela Secretaria de Estado de Fazenda e relacionadas
com a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 26 de março de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: O trânsito de pessoas e veículos é cada dia mais

complexo e requer do poder público medidas de constante
fiscalização e disciplinamento.

Cumprir as determinações legais é, sem dúvida, operar para que
ocorra o mínimo aceitável de fluência e para preservar a segurança.

Por outro lado, o poder público só deve fazer o que a lei determina e
na medida que esta determina. Atos que excedam o necessário
transpõem a legalidade e invadem direitos, não contribuindo para o
relacionamento educativo entre a administração e o administrado.

Também com esse fim é que se deve impor ao administrado o
mínimo de transtorno. Assim, este projeto de lei não abre mão da
intervenção e normatização fiscalizadoras, porém confere ao
contribuinte a oportunidade de regularizar imediatamente as
pendências que determinariam a apreensão ou detenção do veículo.

Contribui também o projeto para reduzir o custo da máquina
administrativa e, assim, dar efetividade ao princípio constitucional da
economicidade.

Os mecanismos de transferência eletrônica por cartão de débito
garantem o recolhimento do tributo ou da multa e o cumprimento da
correspondente responsabilidade de gestão do administrador.

Deve-se também aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para não se impor ao motorista ou ao proprietário
transtorno maior que o determinado legalmente.

Abrem-se assim duas possibilidades: uma, no tocante ao transporte
do veículo apreendido, facultando-se ao proprietário indicar o
transportador, preservada a identificação e a eficácia da medida.
Outra, no caso da desnecessidade da remoção. Ou seja, não se deve
remover só porque o veículo já está sobre o carro transportador. A
eficácia da medida não exige que seja onerosa.

Os momentos de atrito entre o administrado e o administrador
devem ser abrandados por normas que tenham em mente a finalidade
e deixem de lado a indústria desenfreada de geração de multas ou de
tarifas.

A civilidade se evidencia na capacidade de prontamente solucionar a
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pendência, e não, na imposição de um rosário de diligências
desnecessário e altamente degradante. Assim, a possibilidade de
recolhimento eletrônico e a de indicação do transportador do veículo
não desnaturam em nada a fiscalização e implantam a economicidade
nas relações espinhosas que se verificam durante sua realização.

Esta Assembléia, ciente de seus deveres, não pode se omitir quanto
à regulamentação, no Estado, das atividades que estão no âmbito de
sua competência, como está preceituado no Código de Trânsito
Brasileiro.

- 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 2.204/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Sócio-Cultural e Esportivo

Alecrim Dourado, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Sócio-Cultural

e Esportivo Alecrim Dourado, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2008.
Walter Tosta
Justificação: O Instituto Sócio-Cultural e Esportivo Alecrim Dourado,

com sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil, sem
fins lucrativos. Tem por finalidade defender os direitos da criança e do
adolescente, seu desenvolvimento psicossocial, físico, econômico e
cultural, por meio de projetos visando o estudo, a prática de esportes,
cultura, lazer, noções de ecologia e meio-ambiente, treinamento e
qualificação profissional. Por sua importância, conto com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.205/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Ipanema, Santa Rosa e Cia., com sede no Município de
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Igarapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores dos Bairros Ipanema, Santa Rosa e Cia., com sede no
Município de Igarapé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2008.
Walter Tosta
Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Ipanema,

Santa Rosa e Cia., com sede no Município de Igarapé, é uma
entidade civil, sem fins lucrativos. Tem por finalidade promover a
melhoria da prestação de serviços públicos e particulares, buscar
benefícios sociais na aplicação dos direitos cívicos e o
reconhecimento dos serviços da cidadania plena, incentivar relações
de cooperação mútua e estabelecer o intercâmbio entre as
associações afins, representar os associados judicial e
extrajudicialmente em defesa de seus legítimos interesses, além de
desenvolver programas de conscientização a seus associados e à
comunidade em geral sobre questões de ordem socioeconômica e
cultural e dar assistência e apoio às reais necessidades da pessoa
associada, extensivo aos seus dependentes legítimos. Promove
também a realização de atividades de aprimoramento físico, social,
intelectual e científico. Por sua importância, conto com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.206/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Luchesi e Adjacências -Ambla -, com sede no Município de Bambuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Luchesi e Adjacências - Ambla -, com sede no
Município de Bambuí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2008.
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Paulo Cesar
Justificação: Fundada em 28/9/2005, a Associação dos Moradores

do Bairro Luchesi e Adjacências -Ambla -, com sede no Município de
Bambuí, tem como finalidade promover atividades sociais, culturais e
desportivas visando o aprendizado, o aprimoramento e a qualificação
dos sócios, bem como a execução de trabalhos junto à comunidade,
tais como combate à fome, proteção da família, de gestantes, crianças
e idosos, promovendo o bem-estar de todos os sócios e moradores
locais, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade.

Entre outras ações, a Ambla pretende planejar e executar projetos e
programas de desenvolvimento do bairro nas áreas de infra-estrutura,
saúde, saneamento, habitação, artesanato, agroindústria, produção,
alimentos e lazer.

Sendo assim, espera o signatário merecer dos nobres 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 RESOLUÇÃO Nº 2.207/2008
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 28.3.2008.

Sala das Reuniões, 26 de março de 2008.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 2.116/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Município de Rio
Piracicaba, por estar entre os cinco Municípios mineiros que
apresentam melhores práticas educacionais em uma lista de 37
Municípios de todo o Brasil, de acordo com a pesquisa Redes de
Aprendizagem. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.117/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Lontra pelo aniversário de sua emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.118/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Santa Rita
de Caldas, por estar entre os cinco Municípios mineiros a ofertar
ensino de boa qualidade aos estudantes da rede pública, conforme
pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. (-
À Comissão de Educação.)

Nº 2.119/2008, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a firmar
convênio com os Municípios de Uruana de Minas e Arinos, com o
objetivo de assumir a administração, o controle e a manutenção da
estrada de rodagem que faz ligação entre esses Municípios, entre as
Rodovias MG-638 e MG-202. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.120/2008, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a firmar
convênio com o Município de Uruana de Minas com o objetivo de
transferir para a administração do Estado a Escola Municipal Gustavo
Capanema, situada nesse Município. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.121/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Roger Agnelli, Presidente
da Vale, pelo recebimento do título “Personalidade de Vendas ADVB
2007", da Associação dos  Dirigentes de  Vendas e Marketing do
Brasil - ADVB. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.122/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Corregedoria da PMMG com vistas à
instauração de procedimento investigatório destinado a apurar
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denúncia de cidadãos do Município de Urucânia sobre desvio de
conduta policial. (- À Comissão de Segurança Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Transporte e dos Deputados Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro
Silva e outros, Sebastião Helvécio, Almir Paraca (2) e Sávio Souza
Cruz.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Carlos

Pimenta.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, com muita satisfação, ocupamos, mais uma vez, esta
tribuna. Nesta oportunidade, gostaria de falar sobre dois assuntos.
Primeiramente, sobre um tema que há muito tempo vem sendo motivo
de debate nesta Casa: a situação das nossas estradas mineiras.
Sabemos que incomoda a todos, ao mesmo tempo em que se
constitui fator de ansiedade e justa apreensão, o crescente número de
acidentes verificados em nossas estradas nas últimas décadas. Qual
de nós, senhoras e senhores, não ficamos tomados por preocupação
e temor quando viaja um familiar, desde o momento da sua partida até
o final da viagem, seja ela curta, seja longa. Qual de nós ainda não
passou pela experiência de conhecer verdadeiras tragédias ocorridas
em acidentes automobilísticos em nossas estradas, envolvendo
parentes, amigos ou conhecidos? Diante da perplexidade e da
insegurança nas estradas, permanecemos atônitos à espera de
medidas das autoridades, ao mesmo tempo em que aguardamos
maior conscientização dos condutores de veículos, que por
imprudência são, ao lado das más condições de muitas de nossas
estradas, a causa maior dos acidentes. É consenso entre nós que a
solução dos problemas básicos que atingem a sociedade também
depende da consciência e participação do cidadão, quer
individualmente, quer em ação coletiva, por meio dos movimentos
sociais organizados. Nesta Casa Legislativa, temos constatado, a
cada dia, a importância da participação dos diversos segmentos na
solução das questões de interesse comunitário. É nesse contexto que
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dirijo estas palavras aos senhores e senhoras, satisfeito por constatar
que, a cada dia, cresce a participação popular organizada na busca de
soluções para os problemas que afetam nossa sociedade. Registro
como importante exemplo de envolvimento e compromisso de trabalho
em prol da causa social, na busca de solução para o problema da
insegurança nas estradas, o Movimento pela Vida, fundado em
12/12/2007, por um grupo de moradores de Conselheiro Lafaiete e
região, com ação específica na BR-040, no trecho compreendido entre
a cidade de Cristiano Otôni e o trevo de Ouro Preto, onde, de acordo
com os integrantes do Movimento, é urgente e prioritária a realização
de investimentos em segurança e infra-estrutura. Alegam os
representantes do Movimento pela Vida que, há décadas, as
autoridades responsáveis pela BR-040 não fazem nenhum
investimento significativo, deixando assim um rastro de mais de 12 mil
mortes nos últimos 20 anos. Aliás, o telejornal MGTV fez uma matéria
recentemente, durante a qual seus repórteres percorreram um longo
trecho da BR-040 mostrando a precariedade da via e testemunhando
casos de motoristas que tiveram carros danificados por buracos.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Cumprimento o
nobre Deputado Fábio Avelar, parlamentar sempre ativo e diligente,
pela manifestação trazida, em boa hora, ao Plenário desta Casa,
como repúdio ao desleixo em que se encontra a Rodovia 040,
sobretudo no trecho compreendido entre Ouro Preto e Conselheiro
Lafaiete. É de lamentar profundamente a inércia do governo federal, a
inércia do DNIT, sabedor dos acidentes que acontecem lá
praticamente todos os dias. Sempre passo nessa rodovia, onde os
buracos, lacunas, locas, panelas, são imensos. Todos os dias vemos
carros parados nos acostamentos, com pneus furados por terem caído
em buracos. O DNIT está cansado de saber das condições
lastimáveis em que se encontra a rodovia, mas cruza os braços, não
toma providências. Portanto me solidarizo com o Deputado Fábio
Avelar, ao mesmo tempo em que também manifesto meu repúdio à
ineficiência e à inoperância do DNIT em Minas Gerais. Obrigado,
Deputado.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte de V. Exa. Gostaria
de informar que, nessa mesma reportagem, foi consultado o DNIT,
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que informou estar sem contrato de manutenção desde dezembro do
ano passado. Isso é lamentável. O objetivo do Movimento pela Vida,
portanto, é o de salvar vidas. Para isso conta com o apoio da
sociedade e visa informar, denunciar, manifestar e buscar, junto às
autoridades, soluções para a melhoria dos 76km de estrada no trecho
já citado. O Movimento tem reuniões periódicas na sede da CDL de
Conselheiro Lafaiete, com datas divulgadas pela imprensa local. A sua
direção informa não ter pretensão político-partidária e afirma
necessitar do apoio de todas as associações, grupos religiosos,
clubes de serviço e entidades de classe. No desenvolvimento de suas
ações, o Movimento pela Vida conta com o apoio e a participação de
importantes parceiros. Entre eles podemos citar, de Conselheiro
Lafaiete, a Associação Comercial, a CDL, a OAB, a Coopertran, os
jornais “Correio da Cidade”, “Correio de Minas”, “Nova Gazeta”,
“Expressão Regional”, o Lions Clube, a Rádio Carijós, a Rádio Queluz,
Rádio Colonial, o Rotary Club, Lojas Maçônicas Estrela de Queluz,
Caminhos da Liberdade, União das Estrelas e Libertas Homini, além
da Rádio Congonhas e do Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro
Branco.

O Movimento promove, entre outras ações, campanhas educativas.
Também participa de manifestações, a exemplo da realizada na BR-
040, por iniciativa do Pe. Magno Murta, responsável pela Paróquia de
São Sebastião, baseada no lema da Campanha da Fraternidade
“Escolhe, pois, a Vida”, lembrando que um grande número de pessoas
perdeu a vida nas estradas. Foram 30 minutos dedicados aos
protestos de religiosos, comunidade e lideranças políticas, contra o
abandono em que se encontra o trecho da estrada em Lafaiete. Esse
é, portanto, um importante exemplo de participação social, por meio
de um movimento organizado, que, com certeza, trará importantes
resultados para a comunidade de Conselheiro Lafaiete, Cristiano
Otoni, e toda a região. Este Deputado, ao fazer esse registro,
parabeniza o Movimento pela Vida, seus idealizadores, líderes e
participantes, desejando-lhes pleno êxito em suas iniciativas, que têm,
acima de tudo, o objetivo de promover a vida, o bem-estar e a saúde
dos cidadãos de Conselheiro Lafaiete, de Cristiano Otoni, e de toda a
região. Esperamos que, com ações dessa natureza, tenhamos
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condições de sensibilizar as autoridades federais, principalmente o
DNIT, para que dê uma solução definitiva para aquele trecho.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Fábio
Avelar, gostaria de lhe agradecer o aparte e ainda o parabenizá-lo
pelo pronunciamento. Nos últimos dias, transitei pela BR-040 e
costumo dizer que esse trecho que liga Belo Horizonte a Conselheiro
Lafaiete tem experimentado a inércia, como bem disse o Deputado
Lafayette de Andrada, do governo federal. Parafraseando, aliás, o
Presidente Lula, nunca, na história deste país, tivemos um governo
tão inerte e inoperante em relação à questão de manutenção e
investimentos em infra-estrutura no País quanto este que aí está, o do
Presidente Lula. O DNIT, como V. Exa. bem o disse, desde dezembro
do ano passado, não tem um contrato de manutenção da BR-040, do
trecho que liga Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete. Esse assunto,
aliás, foi motivo de discussão em nossa audiência pública conjunta
das Comissões de Transportes e Obras Públicas e de Saúde,
realizada para discutir a questão dos acidentes nas estradas. Esteve
presente um representante do DNIT, que até nos atendeu com muita
presteza e gentileza, mas nada pôde fazer por conta da inexistência
de um contrato de manutenção daquela via. Passo por ali e vejo os
“outdoors” colocados pela associação e pelos moradores,
principalmente ali, em Cristiano Otoni e Conselheiro Lafaiete. Gostaria
de parabenizá-los pela atitude, pela coragem e pela forma com que
vêm conduzindo a questão, que é de suma importância não só para o
desenvolvimento do nosso Estado, por conta do escoamento da
produção, mas também por conta da segurança dos que por ali
transitam. Parabéns a V. Exa., que é um líder daquela região. Conte
conosco para, juntos, reivindicarmos um contrato de manutenção e,
quem sabe, até uma nova rodovia, um recapeamento quase total
desse trecho de Belo Horizonte a Lafaiete.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço ao Deputado Gustavo
Valadares. Encaminharemos requerimento na Comissão de
Transportes para reforçar o pedido desse movimento e dos líderes de
toda a região. Assim, esperamos conseguir, de maneira emergencial,
uma solução para aquele trecho, que, infelizmente, vem causando
muitas mortes.
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A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Obrigada pelo aparte,
Deputado Fábio Avelar. Considero o tema importante para Minas
Gerais. Na última segunda-feira, tivemos oportunidade de ir ao DNIT
para conversar exatamente sobre várias obras de infra-estrutura no
Estado, entre elas a duplicação das BRs 381, 116 e 040. Estamos
preocupados com as condições das várias estradas de Minas. O DNIT
conhece, sim, o problema e não está inerte em relação ao tema. Os
recursos dessas estradas estão no PAC, e provavelmente pelo menos
duas dessas rodovias serão objeto de concessão serão, duplicadas e
receberão manutenção do governo federal. Essa é a informação que
gostaria de repassar aqui, porque o governo tem clara consciência da
necessidade de cuidar, de manter, de duplicar e, mais que isso, de
garantir a segurança de todos os que transitam nas BRs de Minas
Gerais. A 040 também faz parte dos recursos. Concordo com o
Deputado Fábio Avelar quando diz que é preciso acelerar. Mais que
manutenção, mas também duplicação, é preciso acelerar, através do
governo federal, as outras estradas vicinais e estaduais. Registramos
que existe preocupação, sim, e este pronunciamento ajuda a acelerar
projetos e recursos, além de garantir que Minas Gerais receba
investimentos. Discordo do Deputado Gustavo porque exatamente o
governo do Presidente Lula recebeu uma herança de mais de oito
anos: a falta de cuidados com as estradas brasileiras e com Minas
Gerais. Hoje existe um PAC que cuida da energia, do saneamento, da
habitação, enfim, de outros programas de infra-estrutura neste país,
com recursos garantidos de 2008 até 2010. Temos um Brasil muito
mais planejado, um Estado muito mais organizado para atender as
demandas da sociedade. Muito obrigada.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte da Deputada Elisa.
Esperamos exatamente que haja uma solução o mais rápido possível.
Pedimos o empenho de todos os nossos colegas para agilizar essas
ações. O que não podemos aceitar, e nesse aspecto concordamos
com o movimento, é que um trecho tão importante daquela rodovia
não tenha contrato de manutenção, que se encerrou em dezembro do
ano passado. Isso vem causando sério transtorno para toda aquela
comunidade.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Quero parabenizar o nosso
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colega Deputado Fábio Avelar. O assunto é realmente palpitante. Nós
trafegamos na 040 até o trevão e depois pegamos a 135. Um dia
desses parei para tirar foto de uma ponte que há quatro meses tem
uma cratera de 2m de diâmetro. Por ali passam, em média, 7 mil a 8
mil carros por dia. Já pedimos ao DNIT que faça uma obra
emergencial naquele local. O superintendente regional nos atendeu
muito bem e disse que poderia fazer apenas a sinalização. Então faz
quatro meses que existe a sinalização, mas, infelizmente, se trata de
uma obra emergencial, dado o número de acidentes ocorridos. Isso
está lá, para que todos possam ver a calamidade. Quero parabenizar
V. Exa. e o editorial do jornal “Estado de Minas”, que realmente
relatou isso muito bem. Nós, que andamos e que precisamos andar
muito pelas estradas brasileiras, como todos os cidadãos, precisamos
de uma maior agilidade do DNIT e do Ministério dos Transportes, que
ficou de licitar a nossa BR. E agora estamos na dependência da
conclusão do projeto que a CDL de Montes Claros propiciou para o
órgão. Isso acontecerá tão logo seja dada a palavra do Ministro
Alfredo Nascimento, para dar início a esse grande sonho do Norte
mineiro. Parabéns, Deputado Fábio Avelar, por esse tema muito
importante que traz à nossa Assembléia.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço a participação do Deputado Gil
Pereira.

Sr. Presidente, ao encerrar as minhas palavras, gostaria apenas de
dizer da importância dessa integração de todos nós, Deputados, sobre
esse tema e também, mais uma vez, cumprimentar o Movimento pela
Vida, das cidades de Conselheiro Lafaiete e Cristiano Otoni, que é um
exemplo, para todos nós, de envolvimento da comunidade acerca de
assuntos tão importantes e diretamente envolvidos com o bem-estar e
com a qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, imprensa, funcionários da Casa, telespectadores das
galerias e da TV Assembléia, inicialmente desejo a todos uma feliz
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Páscoa, com muita tranqüilidade e paz nas famílias.
Todos os dias, os jornais trazem estampadas, em suas páginas,

manchetes de tragédias que nos apavoram e entristecem: filhos que
matam pais, assaltantes que matam idosos, pessoas inocentes que
morrem em fogo cruzado, crianças e jovens estupradas, jovens
assassinados nas calçadas, invasão de presídios, etc. Na maioria das
vezes, são fatos que, diretamente, estão ligados ao tráfico de drogas.
Temos também conhecimento do risco que nossos jovens correm na
internet, na porta das escolas, nas festas ou em barzinhos, em razão
do assédio dos traficantes ou dos colegas. Essa situação cresce de
forma desenfreada e sem limites, trazendo-nos consternação e
sensação de impotência e impunidade. Recordando, dois exemplos
deixaram a nossa sociedade perplexa: a morte do jornalista Tim Lopes
e a tragédia inesquecível com o pequeno João Hélio.

Buscando fazer a nossa parte para ajudar o mundo a tornar-se um
lugar melhor, iniciamos um projeto, visando criar mais uma casa para
a recuperação de dependentes químicos na minha região central de
Minas. Todo fim de semana, sou abordado por familiares e
principalmente por mães aflitas que vivenciam esse problema e que
nos pedem ajuda para a solução do pesadelo de ter um filho
dependente ou viciado em drogas. Buscamos parcerias, fizemos
reuniões e encontramos uma área ideal. Área essa onde existia uma
escola agrícola desativada e fechada há vários anos, localizada na
região central de Minas, mais precisamente na cidade de Corinto,
pertencente ao nosso Estado.

Contatei os órgãos estaduais responsáveis, no intuito de sensibilizá-
los, e consegui os apoios necessários para a viabilização do projeto
de construir o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos -
CRDQ. Conseguimos a concordância do Subsecretário de Direitos
Humanos, ex-Deputado desta Casa, João Batista de Oliveira, que
muito nos ajudou. Também consegui a parceria de uma ONG e de
voluntários idealistas da Igreja Evangélica Betel de Curvelo. As
Prefeituras estão dispostas e propondo a participação financeira com
um percentual de 50% por munícipe internado para tratamento, uma
atitude de grande relevância, de espírito cristão e de fraternidade por
parte dos Prefeitos da região. O Secretário de Estado e
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Desenvolvimento Social, Deputado Federal Custódio Mattos, também
acatou positivamente a nossa solicitação, como também o
Subsecretário de Políticas Antidrogas da Secretaria de Esportes,
Clóvis Benevides, sendo que ficou de encaminhar à Seplag, e com
muito entusiasmo, os documentos preparatórios para o convênio.

Foi então que a Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan -
, nossa colega Deputada Elbe Brandão, procurou-me apresentando
um projeto também de grande alcance social, para atingir
principalmente a juventude, que seria implantado na mesma área
onde, há mais ou menos um ano, já estávamos trabalhando. Através
do Idene, a Sedvan implantaria um CVT, um projeto com a Emater
para formar técnicos agrícolas e outras atividades naquela área.
Concordei com ela, pois um projeto que completaria o outro e
certamente seria bem-vindo. Nós e a Secretária, estando em meu
gabinete, fizemos essa parceria saudável de grande cunho social.
Penso que, pela visão e parceria frutíferas, os resultados poderiam vir
a ser bem melhores.

Levei a notícia à ONG, à Igreja Evangélica Betel e aos fiéis
voluntários, ocasião em que expus o comprometimento do governo de
Minas com o projeto, através de suas Secretarias responsáveis, além
de ter detalhado o andamento do processo, até relatando a todos a
visita da Secretária Elbe Brandão ao meu gabinete nesta Assembléia
Legislativa, quando acertamos os últimos detalhes. E tenho feito
algumas cobranças ao Dr. Clóvis Benevides a respeito do andamento
do processo junto à Seplag.

Então, fui surpreendido com a informação de que a Secretária Elbe
Brandão estaria assumindo toda a área, jogando-me para escanteio,
deixando-me a ver navios, sem me dizer nada ou dar qualquer
satisfação. Fiquei e estou muito perplexo. Liguei para a Secretária há
nove dias, reclamei do fato ocorrido, e ela apenas disse que não sabia
como fazer, que ia conversar com a sua assessoria e me ligaria no dia
seguinte. E até hoje, nove dias depois, nenhuma ligação, nenhuma
satisfação.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
com muita honra faço este aparte. Primeiramente, quero parabenizá-lo
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pela preocupação com a recuperação dos dependentes químicos, um
trabalho com as comunidades terapêuticas e o terceiro setor. Como V.
Exa. bem expôs, as famílias estão desesperadas, ansiosas por verem
seus filhos recuperados.

Conforme é do conhecimento de V. Exa., fizemos uma audiência
pública na cidade de Corinto, na Casa da Cultura, onde estiveram
presentes o Presidente da Emater, o Dr. Paulo Drummond, Secretário
da Amev, a Secretária Elbe Brandão, técnicos da Epamig, Prefeitos de
outras cidades, lideranças políticas e comunitárias. Também
estivemos com o Presidente da Epamig, que tinha comunicado essa
decisão da Secretária Elbe Brandão. Foi acordado com o Secretário
Custódio Mattos, com a Secretária Elbe Brandão e com o pessoal da
Emater e da Epamig que, no local onde funcionava a antiga Febem, o
assunto era implantar - foi um pedido de V. Exa. - uma casa de
recuperação... O acordo, tudo; conversa e documento. Concordo com
V. Exa., a Secretária Elbe Brandão realmente tem passado por cima.
Conversamos com o Secretário Danilo, com os Prefeitos, com as
lideranças das cidades, e ficou acordado com a Secretária Elbe
Brandão que seria implantado um centro de pesquisa da Epamig no
local, uma unidade do Idene e da Emater. E há também um espaço
para a implantação da casa de recuperação, sobre a qual a cidade de
Corinto opinou contrariamente. Deputado Doutor Viana, gostaria de ir
com V. Exa., se concordar, à Secretária Renata e aos Secretários
Danilo e Custódio, porque realmente a Secretária Elbe está
extrapolando, passando por cima, dizendo que ela é que fará. Há um
projeto do governo que precisamos seguir e apoiar, que não
beneficiará somente Curvelo, Corinto, Santo Hipólito, Augusto de
Lima, mas toda a região. Precisamos reunir-nos, e que esse projeto
do governo do Estado de Minas Gerais seja implantado, para alívio
das famílias, para os produtores e agricultores, naquela região.

Concordo com V. Exa. e estou surpreso também com a truculência
da Secretária, que está passando por cima de todos os projetos,
sabendo do trabalho de V. Exa. e deste Deputado nessa área, para a
implantação do CVT, da Emater, da Epamig e outras opções
apresentadas pelos técnicos, que seriam viáveis. Na semana
passada, recebi também a notícia - mas não há nada definido ainda,
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Deputado Doutor Viana - de que será implantado somente por parte
do Idene. Depois quero conversar com V. Exa., à parte, para que
possamos tomar medidas que atendam a toda a região, e não
somente à Secretária Elbe.

O Deputado Doutor Viana - Realmente, estou entristecido, abismado
e decepcionado com essa atitude que jamais imaginei que a
Secretária Elbe Brandão fosse capaz de ter. Agora, Deputado Célio
Moreira, como Presidente da Frente Parlamentar Antidrogas desta
Casa e votado em Corinto e na região, trabalhemos juntos, porque
acredito na união. A união faz a força. Foi com esse pensamento que
abri mão, até porque estava na preferência, pelo trabalho que já vinha
fazendo, desde a época do Vítor Penido. Abri mão porque entendo ser
importante o projeto que a Secretária nos traz, mas associado e para
servir aos dependentes que serão tratados lá, para terem ocupação,
para aprender a digitar e aprender sobre informática. Tirar o projeto
em que estamos trabalhando, depois que procuramos dividir para
somar, e agir dessa maneira é realmente inaceitável, inexplicável, e
não podemos deixar acontecer.

Concedo, com muita alegria, a palavra ao meu companheiro
Deputado Leonardo Moreira.

O Deputado Leonardo Moreira (em aparte) - Em primeiro lugar,
Deputado Doutor Viana, gostaria de parabenizá-lo pelo
pronunciamento e, acima de tudo, pelas suas ponderações e pela
condução do nosso partido no âmbito estadual e dos trabalhos da
Mesa. Venho aqui, publicamente, prestar-lhe a minha solidariedade e
a dos meus companheiros. Somos testemunhas de que V. Exa., se
não foi o precursor e o responsável direto para que essas ações
estivessem ocorrendo, certamente é um dos que mais ajudaram e
trabalharam para isso. Digo a todos que os desmandos não param por
aí. Nobres pares desta Casa, essa situação pode acometer qualquer
um de nós. A Deputada Maria Lúcia Mendonça, sem que fosse
comunicada, também foi surpreendida em Cataguases com
R$1.500.000,00 de recursos, que, diga-se de passagem, chegam em
boa hora, com a competência que vem tendo o nosso Governador à
frente do Executivo do nosso Estado.

Deputado Doutor Viana, nosso amigo, ocorreram outros fatos.
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Solidarizo-me com V. Exa. Por exemplo, no Município de Cana Verde,
houve a assinatura de um convênio de R$111.125,00, em 1992, sem
que este Deputado, majoritário da base do governo, também ficasse
sabendo. No Município de Perdões, houve recentemente a
implantação de um poço artesiano. Há pouco tempo, Perdões foi
inundada pelas águas. Estamos construindo um poço artesiano pela
Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Faço
aqui uma ressalva quanto ao trabalho brilhante que o nosso Secretário
Dilzon Melo vem realizando à frente da Secretaria. Todavia o
Subsecretário Rômulo Viegas - aquele mesmo que tivemos de
agüentar em cima de nós, nas nossas campanhas - está hoje fazendo
política com arma da Secretaria. Antes ainda de ter liberado as nossas
emendas, está liberando poço artesiano para Perdões. Fica aí uma
pergunta: já liberou a emenda de algum Deputado da base de governo
aqui? A obra lá é emergencial? Deputado Doutor Viana, senhoras e
senhores telespectadores, acredito que não. Sou majoritário no
Município e tenho conhecimento sobre isso. Nós, que não somos
políticos chapas-brancas, que vamos atrás da nossa votação, que
conhecemos o trabalho das nossas bases e que não temos amparo
algum se não o legal de chegar às nossas bases, a fim de mostrar o
nosso serviço e para que viemos, gostaríamos de solidarizar-nos com
V. Exa., Deputado Doutor Viana, e prestar-lhe o nosso apoio em nome
do Democratas na Assembléia Legislativa, certamente da Executiva
Estadual do nosso Partido. Tenho a honra de dividi-lo com V. Exa. na
tesouraria. É preciso tomarmos uma posição institucional em relação a
esses desmandos que vêm ocorrendo, como aquele em sua cidade.
Muito obrigado. Conte conosco, Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente e Deputados, pois bem!
Agora vou à luta. Saí na frente e penso que tenho de ter preferência.
Não gosto de espertezas, mas sim das coisas corretas e justas. Luto
pela verdade e pela justiça em prol do bem comum. Secretária, fazer
só o seu projeto, com CVT, Emater e tudo o mais, tem importância,
mas tudo isso pode e já está sendo feito em vários lugares e muitas
outras instituições. Agora quero lembrá-la de que a senhora está
impedindo que se construa um bem que é perfeitamente viável, um
centro de recuperação de dependentes químicos ou casa de



1200

recuperação de viciados em drogas, como queiram. Estas têm
destruído tantas famílias e causado a morte precoce de tantos jovens
e de tantas outras pessoas. A Campanha da Fraternidade está aí em
defesa da vida; e eu, como médico pediatra e anestesista, também
tenho essa vocação, missão e ideal de trabalhar para salvar vidas, em
defesa da vida. O meu apelo é público, pois assumo o grito de socorro
dessas famílias, o desejo ardoroso dos voluntários e das pessoas de
bom coração, que, de forma desprendida, querem fazer o bem na
recuperação desses irmãos drogados, filhos do mesmo Deus, o
Senhor maior da vida. Peço-lhe que a palavra empenhada seja
cumprida, pois esta valerá mais e dará muito mais resultados que
projetos individualizados, egoísticos e de interesses pessoais apenas.
O bem é para todos, por isso a união é imprescindível. Até que me
provem o contrário, a união faz a força. Estou pronto para continuar
repartindo, para crescer pela união, em benefício dos nossos
semelhantes e dos familiares que sofrem com o flagelo das drogas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, essas são as minhas considerações.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o

Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, com a anuência da nossa Líder, Deputada Elisa Costa,
gostaria de trazer aqui algumas reflexões sobre o andamento da
nossa pauta legislativa. O Bloco PT-PCdoB entende que,
independentemente de 2008 ser ano eleitoral, é importante que a
Assembléia tenha uma produção legislativa mais dinâmica, como é de
praxe nesta Casa. Parece que, neste início de ano, as atenções estão
muito focadas em tese de entendimento, em aliança, em dobradinha,
em nomes, e o diálogo com a Oposição nesta Casa - que sempre
houve - ficou prejudicado. Queria aqui novamente reiterar que uma
hipotética aliança eleitoral na Capital do PT com o PSDB não significa
anular o papel democrático de oposição que a Bancada do PT
recebeu, como delegação do povo mineiro, nas últimas eleições.
Assim, aproveitando a presença do Líder do Governo, gostaríamos de
apresentar aqui uma pauta capaz de contemplar as reivindicações da
Oposição em algumas matérias legislativas. Por meio da Deputada
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Elisa Costa, estamos requerendo um debate mais aprofundado para o
projeto da Copasa, que é muito importante. Essa empresa tem um
papel estratégico em Minas Gerais, e defendemos seu caráter público,
sua ênfase social, a qualidade de sua prestação de serviços, mas, da
forma como o projeto foi apresentado, abre espaço para uma
terceirização e uma precarização, principalmente de sua mão-de-obra,
bem como para uma subconcessão de serviços questionáveis.
Portanto, queremos que tantas audiências públicas quantas forem
necessárias antecedam a análise em Plenário desse projeto.

Outra questão importante diz respeito a um projeto na área da
saúde. Ele coloca uma jornada de trabalho de 40 horas para os
ocupantes da carreira de enfermagem. Sabemos que é uma atividade
extremamente desgastante e exigente. Os servidores da Fhemig já
estiveram nesta Casa, e vamos apresentar uma emenda supressiva
retirando essa jornada de 40 horas e voltando para 30 horas.

Um outro aspecto diz respeito a um projeto do Governador.
Queremos que um projeto que o Governador encaminhou a esta Casa
tenha tramitação rápida. O projeto diz respeito à possibilidade de
regularização das habitações do Bairro Confisco. Desde a legislatura
passada, há vários meses, esse projeto está nesta Casa. É um projeto
que beneficia os moradores do Confisco. É inexplicável porque esse
projeto não vem a Plenário. O argumento é que esse projeto teria
conotação eleitoral. Acho que agora, pela forma como as coisas estão
andando em Belo Horizonte, isso não é mais problema. Vou pedir à
base de governo que acelere e coloque em pauta esse projeto.

Outra questão importante é o veto das Oscips. Estivemos com o
Vice-Governador Anastasia no ano passado. É um projeto muito ruim,
do qual discordamos, mas foi apresentada uma forma de atenuar a
extrema flexibilização do projeto das Oscips, que era submeter aos
conselhos respectivos, por aprovação de dois terços dos seus
membros, a habilitação em que a experiência exigida não era a da
entidade, mas sim a de algum de seus integrantes. Por uma questão
técnica de redação, a emenda não contemplou o acordo realizado. O
Governador vetou. O Deputado Vanderlei Miranda apresentou um
projeto de lei que já está pronto para ir ao Plenário. Então solicito ao
Líder do Governo que, se possível, amanhã, coloque esse projeto em



1202

pauta. Votaríamos o veto das Oscips e, na seqüência, aprovaríamos o
projeto do Deputado Vanderlei Miranda.

Outra questão que ontem foi objeto de audiência pública diz respeito
a uma alternativa que possibilite uma solução viária melhor no vetor
Sul, especificamente com o objetivo de facilitar o deslocamento BH-
Nova Lima. Temos de ter todos os cuidados em relação à questão
ambiental. É preciso realizar a obra viária, a alça, mas respeitando a
questão ambiental. Parece-me que já existe um substitutivo que
contempla tanto as necessidades da Prefeitura de Nova Lima quanto
os defensores da questão ambiental. Em ano de eleição, existem
prazos legais de assinatura de convênios, então temos de resolver
isso, para que Nova Lima e os moradores do vetor Sul, da região Sul
de BH e dos arredores não fiquem prejudicados. Essa é uma outra
reivindicação da Bancada do PT. Além disso, encontram-se aqui
vários projetos de Deputados. A Casa se mobiliza só para votar
projetos do Governador. Parece que Deputado aqui não tem vez.
Queremos que os projetos dos Deputados, principalmente os nossos,
os projetos dos Deputados da Oposição, sejam colocados em pauta.
Então, basicamente, nossas reivindicações são essas.

Estamos aqui para votar. Queria fazer esse registro. A Oposição
está aqui para votar. Parece que está havendo algum problema com a
base de governo. Secretário está atropelando Deputado, emenda não
sendo cumprida. Não somos da base de governo, então não vamos
entrar nesse fogo amigo. Tenho o maior respeito, queria aqui elogiar o
trabalho da Secretária Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte
de Minas, que faz um trabalho muito sério. Não vou entrar na questão
se ela está ou não atropelando Secretário, Deputado, campanha,
apoiando Prefeito.

Não entrarei nessa seara. Temos uma pauta legislativa a ser
apresentada, e a Oposição está aqui. Queremos acelerar essa pauta.
Gostaríamos que os servidores da Fhemig fossem atendidos, que
houvesse acolhimento da emenda supressiva, fosse feito amplo
debate sobre o projeto da Copasa, e que o projeto do Deputado
Vanderlei Miranda, o qual aprovamos nesta semana na Comissão de
Administração Pública, entrasse imediatamente na pauta. Queremos
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que seja acelerado o projeto do Governador Aécio Neves, o qual
beneficia os moradores do Bairro Confisco, pois não vejo motivação
ou explicação para que esse projeto não seja votado. E ainda
queremos que também os projetos dos Deputados da Oposição
entrem em pauta.

Sr. Presidente, neste momento quero fazer um registro importante.
Há algumas semanas, estive nesta tribuna para relatar um processo
de entendimento administrativo entre os governos federal e estadual,
na área da assistência social. Nesta semana, Minas Gerais, que sedia
o X Encontro Nacional do Congemas, Colegiado Nacional de Gestores
Municipais da Assistência Social, teve, na sua abertura, segunda-feira,
um evento da mais alta importância, quando foram assinados
convênios entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o governo
do Estado de Minas Gerais. E, entre esses convênios, um foi
particularmente importante. Então quero agradecer tanto ao
Governador Aécio Neves quanto ao Ministro Patrus Ananias, que
acolheram uma sugestão deste Deputado, transformada num
convênio, em que se prevê, até o final do ano de 2010, a implantação
de um Centro de Referência da Assistência Social - Cras -, em cada
Município mineiro que estiver habilitado junto ao Suas. O Cras é o
equipamento da assistência social. Está para a assistência social
como o centro de saúde está para o SUS. O Cras possui profissionais
da assistência social, da psicologia e do apoio administrativo, e realiza
trabalho com as famílias em situação de risco social, acompanha as
famílias do Bolsa-Família, combate o trabalho infantil, e pode gerar
iniciativas de qualificação profissional e aumento da renda das
famílias pobres. Esse Centro é a porta de acolhimento, o meio de
acompanhamento psicossocial e econômico das famílias
vulnerabilizadas.

Com muita alegria, informo que, graças ao entendimento
administrativo, à determinação do Presidente Lula e do Ministro
Patrus, que realiza um excelente trabalho à frente do MDS, assim
como de parceria com o governo do Estado de Minas Gerais, foi
possível a assinatura de um convênio que, somente neste ano - vejam
bem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas -, permitirá o co-
financiamento, a abertura de 196 Cras em Minas Gerais.
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Além desse convênio, haverá outros que beneficiarão cerca de 5 mil
crianças em situação de trabalho infantil, em 21 Municípios
pesquisados pela Fundação João Pinheiro, naquelas localidades em
que a questão do trabalho é mais aguda. Ainda haverá um terceiro
convênio, que busca capacitar e qualificar os gestores do Programa
Bolsa-Família, de forma a atuarem naqueles Municípios onde a
gestão, a operacionalização do Programa encontra maiores
dificuldades, onde o Índice de Gestão Descentralizada - IGD - está
abaixo da média.

Portanto, na segunda-feira, esses três convênios foram assinados
pelo Ministro Patrus e pelo Governador Aécio Neves. Com muita
alegria, relato que a Assembléia Legislativa participou desse esforço,
por meio de sugestão deste Deputado feita na Comissão de
Participação Popular e acolhida pelo Governador e pelo Ministro. Isso
permitirá que cada Município mineiro tenha, até o final de 2010, no
mínimo, um centro de referência da assistência social. A ordem de
prioridade desses Municípios seguirá, de maneira republicana, os
critérios da necessidade social, ou seja, os indicadores sociais,
independentemente do partido do Prefeito, isto é, se ele é do PT ou do
PSDB.

Concluindo, Sr. Presidente, parabenizo o Ministro Patrus, o
Governador Aécio Neves, o Secretário Custódio Mattos, a Secretaria
Executiva do MDS, na pessoa da Secretária Rosilene Rocha, que,
num curto prazo, empreenderam esforços que culminaram na abertura
do X Encontro de Gestores e na celebração dos referidos convênios.

Deixo aqui nosso apelo ao Deputado Mauri Torres. Coligação
eleitoral é uma coisa, o funcionamento da Assembléia e o papel da
Oposição é outra muito diferente. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento a Mesa, especialmente o
Presidente em exercício, Deputado Doutor Viana, Deputados
presentes, servidores e servidoras desta Casa, imprensa e toda a
comunidade que acompanha os nossos trabalhos.

Abordarei um tema importante - especialmente para nós, de Minas
Gerais - que retrata as muitas realidades do Brasil. A partir de vários
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questionamentos feitos por “e-mails”, telefonemas e correspondências
que chegaram ao nosso gabinete, venho refletir aqui sobre esse tema,
que foi suscitado pela possibilidade de a região do Vale do Rio Doce e
de Governador Valadares receber a empresa Aracruz Celulose, num
processo de industrialização.

Deputado Padre João, muitos questionamentos vieram dos
movimentos sociais, setores populares, ambientalistas, pessoas
ligadas às lutas sociais. Esses segmentos questionam sobre qual
modelo de desenvolvimento queremos para o País, para nossas
regiões, especialmente aquelas que precisam recuperar o potencial
econômico, garantir oportunidades para as pessoas atualmente, bem
como para as gerações futuras. Trata-se, enfim, de promover
desenvolvimento sustentável duradouro. Essas reflexões fazem parte
do cotidiano de Governador Valadares e do Leste mineiro.
Historicamente, parte do Rio Doce ficou isolada do processo de
desenvolvimento, com exceção do pólo siderúrgico do Vale do Aço,
cujo PIB está muito acima do das demais regiões. Grande parte do
Rio Doce, o Campo das Vertentes, o Médio Rio Doce, a região da
Bacia do Suaçuí, o Vale de São Mateus são regiões tão empobrecidas
quanto parte significativa do Norte de Minas, do Mucuri e do
Jequitinhonha, onde atuamos com prioridade e para onde defendemos
prioridade de atendimento por meio das políticas públicas dos
governos federal e estadual.

Mas essa reflexão me fez pensar em qual modelo queremos para
nossas regiões superarem as desigualdades sociais, os impactos
ambientais e promoverem o desenvolvimento sustentável. Queremos
um modelo que promova o desenvolvimento, gere empregos, garanta
oportunidades e promova o ciclo econômico, mas que não seja
apenas para um tempo ou para poucos anos da história de um
Município, de um Estado ou País. Queremos um ciclo econômico,
social e ambiental duradouro que dê sustentabilidade ao presente e às
futuras gerações.

Por isso, quando discutimos a industrialização do Brasil, de Minas e,
em especial, das regiões mais empobrecidas, temos de associar ao
componente da importância da geração de trabalho, de emprego e de
renda a possibilidade de, junto com as grandes empresas, novas
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empresas fornecedoras se instalarem em uma região, mas discutir
primordialmente, também além desse tema que é fundamental para
regiões tão carentes de oportunidades, os impactos sociais,
ambientais e culturais a que as regiões poderão estar sujeitas em um
processo de industrialização.

As cidades precisam preparar-se do ponto de vista de infra-
estrutura, de logística, de oferta de educação, de saúde, de
construção de moradias, de dificuldades que teremos no trânsito, de
crescimento populacional, enfim, de formação humana, técnica e
profissional das pessoas e pensar também nos impactos ambientais e
sociais que as cidades sofrerão mediante um processo de
industrialização.

Governador Valadares hoje começa a pensar no seu presente e no
futuro, a partir de um novo momento, de um novo tempo que começa
com a sua industrialização. Os nossos imigrantes estão retornando à
cidade. São mais de 40 mil que estão no exterior. Esse processo dará
a Governador Valadares e à região uma nova forma de compreender
a cidade, a cidadania e a democracia.

Desejamos e estamos lutando com todas as forças sociais e
políticas para que a cidade e a região do Rio Doce recebam indústrias
e tenham oportunidades, mas que também garantam o futuro das
gerações.

Sabemos os impactos que uma indústria de celulose provoca em
uma cidade, em uma região, especialmente os impactos ambientais e
sociais. Estamos defendendo a presença da Aracruz e de outras
indústrias que venham a se deslocar e a se implantar no Vale do
Doce, especialmente em Governador Valadares.

Deputado Padre João e demais Deputados, queremos discutir,
principalmente sobre a questão ambiental. Sabemos que uma
empresa de celulose é poluidora. Queremos discutir a proteção às
nascentes, em função do plantio do eucalipto, queremos garantir a
pequena produção e discutir sobre terras para que garantam
efetivamente os assentamentos rurais. Queremos discutir também
sobre a reserva legal, que hoje as leis ambientais exigem das
empresas, dos proprietários de terras, dos pequenos, médios e
grandes agricultores e sobre as áreas de preservação permanente. A
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região precisa garantir-se do ponto de vista da concepção,
principalmente da garantia da legislação ambiental.

Uma empresa do porte da Aracruz poderá criar mais de 3 mil
empregos diretos e mais de 10 mil indiretos. Vai precisar que a cidade
ofereça condições para que essa empresa ali se instale. Recursos
federais também serão utilizados. O BNDES ajudará o financiamento
da implantação dessa grande unidade industrial.

Minas Gerais também participará com recursos públicos, através da
logística de pontes, de estradas, de trechos ferroviários. Enfim, Minas
Gerais também oferecerá incentivos tributários para que a empresa ali
se instale.

Da mesma forma, Municípios de todo o Vale do Rio Doce irão se
preparar, também com recursos públicos, para a vinda da
industrialização, por meio de políticas públicas. Se recursos públicos
serão utilizados para a implantação de uma grande fábrica ou
indústria, há que se ter, por parte das grandes empresas, uma
responsabilidade social com o Município de Governador Valadares e
com a região, em termos de projetos sociais que possam alavancar o
crescimento, ajudar na formação humana e promover efetivamente o
desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso posicionamento.

Quero responder aos inúmeros questionamentos, que chegam não
somente de Governador Valadares mas de todo o Leste de Minas, em
relação à industrialização. Empresas como a Usiminas, a antiga
Acesita, hoje Arcelor Mittal, e a própria Cenibra estão produzindo
mais, exportando mais e gerando mais desenvolvimento, que, para
nós, tem de ser duradouro, sustentável, que promova o crescimento
das pessoas e das regiões. Esse é o modelo de desenvolvimento que
desejamos, ou seja, principalmente o crescimento das pessoas, dos
moradores da região e dos mais empobrecidos.

O crescimento não ocorre apenas com a industrialização. A
educação também é fundamental. Por isso lutamos pela implantação
do Centro Tecnológico Federal - Cefet - e pela extensão da UFMG no
Vale do Rio Doce. Hoje funcionam, em Governador Valadares, 16
cursos na área de biologia, química e educação, como o Curso
Normal Superior. Queremos ampliar essa oferta, para que as
oportunidades da juventude se espalhem por todo o Leste mineiro e
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todo o Vale do Rio Doce. Estamos respondendo a esse
questionamento fundamental e esperamos o fortalecimento do turismo
e da agricultura familiar, além da produtividade da pecuária. Que
sejam objeto de reflexão para o crescimento sustentável das regiões
mais empobrecidas de Minas Gerais e do nosso país.

O Presidente Lula tem contribuído, assim como o governo de Minas,
com várias políticas, mas quero registrar aqui o Territórios da
Cidadania, o Projeto Travessia, o modelo de desenvolvimento adotado
no País, hoje, com planejamento do Estado, especialmente quanto ao
PAC, aos projetos de infra-estrutura urbana, de recuperação de áreas
degradadas, de pavimentação. Essas obras promovem qualidade de
vida nas nossas cidades e regiões.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputada Elisa Costa, na
linha do pronunciamento de V. Exa., quero citar um exemplo muito
positivo: ações e esforços conjugados do Município e dos governos
federal e estadual em benefício da comunidade produzem resultados
extremamente positivos. O Presidente Lula assumiu compromisso em
Divinópolis e o cumpriu ao destinar uma unidade da universidade
federal ao Município, no caso, um câmpus avançado da Universidade
Federal de São João del-Rei, criada inicialmente como faculdade pelo
então Presidente Tancredo Neves - o seu pedido foi atendido depois
pelo Presidente Sarney - e depois transformada em universidade por
iniciativa de lei do Deputado Federal Aécio Neves, hoje Governador.

V. Exa. se lembra da luta da qual foi grande parceira em defesa das
universidades, do Ensino Superior, da educação de modo geral,
quando apresentamos emenda para o Ensino Superior em Minas
Gerais. Foram depositados R$500.000,00 para a Universidade
Federal de São João del-Rei. Estaremos em Divinópolis, nesta sexta-
feira, com o Reitor, tornando público o recebimento dessa verba e a
compra de laboratórios para a universidade federal, implantada pelo
governo Lula e agora recebendo dinheiro do governo Aécio Neves.
Essa ação foi fruto de convênio, de parceria.

Portanto, temos a alegria de ver o nosso esforço coroado de êxito, e
quem ganha com isso é a comunidade. Assim, quero parabenizar V.
Exa. porque o seu trabalho nesta Casa tem sido sempre nessa linha
construtiva e, em muitas das vezes, num debate saudável e
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democrático de idéias, sempre trabalhando para levar o benefício para
a nossa comunidade. Muito obrigado, Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de
registrar que, nesta sexta-feira, a Comissão do Trabalho, juntamente
com Deputados desta Casa, estará em Governador Valadares
discutindo as alternativas de desenvolvimento e geração de emprego,
trabalho e renda para a cidade e região, especialmente do ponto de
vista do fluxo migratório. As pessoas que estão voltando para
Governador Valadares e para a região do Rio Doce deverão conhecer
quais serão as alternativas que precisam chegar à cidade e à região,
por meio de políticas públicas de desenvolvimento, e de recursos do
governo do Estado, por intermédio do PAC, das universidades e
também da educação. Tudo isso para que possamos promover o
desenvolvimento, a vida, e o crescimento de todas as pessoas. Então,
que venham a Aracruz e as empresas fornecedoras, mas que fique
esse sentimento de que estamos lutando por um desenvolvimento
sustentável para hoje e para o futuro das próximas gerações. Espero
que todas as pessoas se beneficiem desse desenvolvimento, e não
apenas alguns grupos ou uma elite que historicamente dominou o
País, e que todas as pessoas recebam os benefícios socializados
para o bem e o crescimento de todos. Muito obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, quero agradecer-lhe pela

condescendência em conceder-me este espaço. Gostaria de pedir ao
Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, que também estivesse
atento a esta nossa fala. Dando seqüência ao pronunciamento do
nosso Vice-Presidente, Doutor Viana, quero dizer, Deputado Mauri
Torres, da nossa insatisfação com a Secretária Elbe Brandão, que tem
atropelado o trabalho dos parlamentares na região Central de Minas
Gerais. Tivemos audiência pública em que houve acordo entre a
Secretária, Prefeitos, Vereadores e lideranças. Foi determinado pelo
Dr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, ao Dr. Baldonedo,
Presidente da Epamig, que está cozinhando o galo e enrolando, que
apresentasse relatório em que constasse que os técnicos da Emater,
da CVT e do Centro de Pesquisa da Epamig compareceram à
fazenda, em Corinto, para que fosse implementado aquele Programa.



1210

Recebi ontem, também, Doutor Viana, um telefonema da cidade de
Buenópolis em que o Prefeito pedia informação sobre se a Secretária
estará na cidade - salvo engano na próxima semana - para a
inauguração de algumas pontes liberadas pela Secretaria. Nem
mesmo o Prefeito foi informado, nem as lideranças. É ela quem faz.
Queremos saber se de fato essa Secretaria é da Elbe ou é do governo
Aécio Neves. Ela não tem respeitado o trabalho dos parlamentares,
que, com muito suor, muita luta, têm procurado, com as lideranças,
desenvolver políticas para o atendimento àquela região. Portanto,
Presidente Doutor Viana, gostaria de solicitar a V. Exa. - entrarei em
contato com a assessoria para que trate do assunto com o nosso
Secretário Danilo de Castro e o Custódio, da Secretaria de
Desenvolvimento Social - uma reunião para discutirmos essa situação.

Como Presidente da Frente Parlamentar Antidrogas, apóio essa
iniciativa. Como já disse a V. Exa., a cidade de Corinto não aceita a
implantação dessa unidade de recuperação de dependentes químicos.
Temos várias áreas, e a Secretária apontou uma na cidade de
Monjolos, onde se poderia implantá-la. Na reunião, estaremos
presentes eu, V. Exa., e a Secretária, a Deputada Elbe Brandão,
poderá ir. Assim, poderemos discutir com as lideranças, pois me
parece haver um projeto pessoal, e não, para atender a região
Central. Deixo aqui nossa indignação e gostaria de pedir ao nosso
Líder do Governo que tomasse providências a respeito, porque é
companheira do nosso Partido, do PSDB, mas não respeita seus
Deputados e suas lideranças; simplesmente vai fazendo sem querer
saber. Não admitirei essa truculência por parte da Secretária. Muito
obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
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O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo
Governador do Estado, do Nome do Sr. Rogério Jorge de Aquino e
Silva para compor o Conselho de Defesa Social (Mensagem nº
149/2008). Pelo BSD: efetivos - Deputados Ronaldo Magalhães e
Lafayette de Andrada; suplentes - Deputados Zé Maia e Fahim
Sawan; pelo BPS: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente -
Deputado Fábio Avelar; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta;
suplente - Deputado Paulo Cesar; pelo PP: efetivo - Deputado Dimas
Fabiano; suplente - Deputado Pinduca Ferreira. Designo. Às
Comissões.

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,
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei nº 2.129/2008 (Arquive-se o projeto.);
e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Grupo Líder
pelos 50 anos de sua fundação.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte,

solicitando ao Presidente do Conselho Diretor da Anatel informações
sobre os planos de expansão da Companhia Telemar Norte Leste S.A.
e sobre a instalação de telefones públicos por suas concessionárias
em Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

- A seguir, são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos dos Deputados Sebastião Helvécio, solicitando a
constituição de comissão especial para proceder a estudos sobre a
reforma tributária, em razão de projeto de lei em tramitação no
Congresso Nacional; Almir Paraca (2), solicitando que o Projeto de Lei
Complementar nº 35/2007 seja distribuído à Comissão de
Administração Pública e que o Projeto de Lei nº 896/2007 seja
distribuído à Comissão de Meio Ambiente; e Sávio Souza Cruz,
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solicitando que o Projeto de Lei nº 596/2007 seja distribuído à
Comissão de Meio Ambiente (Cumpra-se.).

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 Padre João. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
que nos acompanha pela TV Assembléia, na oportunidade, desejo-
lhes feliz Páscoa, data muito importante para nós, cristãos. Estamos
na Oitava da Páscoa e temos a convicção de que estamos na Terra
de forma transitória e a morte é simplesmente passagem. Tenho essa
clareza, que me ajuda. A morte é como uma pequena ponte para
passar a desfrutar de uma vida plena. Para mim, é querida, e digo isso
com muita tranqüilidade. Sem a morte, não tenho como desfrutar de
uma vida melhor do que essa, embora só tenha a agradecer a Deus a
minha vida, as conquistas, tudo o que sou e as condições de estar.
Todavia tenho a convicção de que o pós-morte, o fato de poder
contemplar a verdade plena, o amor pleno, face a face, que é o
próprio Deus, está muito além de tudo isto aqui. Então, é um momento
esperado com muita expectativa. Digo isso com toda convicção. Com
muita expectativa, espero esse momento, que chamo de morte, pois é
simplesmente um momento mínimo de transição para uma vida
perfeita. Esse é o grande sentido da Páscoa, a grande passagem para
uma vida em Deus. Contudo temos que lutar para viver na Terra da
melhor forma, dar as melhores condições possíveis para o ser
humano desfrutar do precioso dom da vida. Nesse sentido é que
partilho alguns temas.

O primeiro tema foi abordado pelo Deputado Fábio Avelar quando foi
aparteado pelo Deputado Gustavo Valadares, Presidente da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. O
Deputado é testemunha das audiências que fizemos na Assembléia,
em que discutimos a BR-040, que está em estado vergonhoso. Está
muito claro para nós que não se trata somente de remendos. Temos
de buscar uma solução definitiva para a BR. Isso foi discutido aqui no
ano passado. Tenho aqui correspondência do Sindiextra, que, como
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desdobramento de audiências na Casa, veio apresentar qual foi o
entendimento junto à Vale do Rio Doce, à CSN, à Gerdau e a outras
empresas: a construção de uma via do minério, como paralela. Há
concentração do minério também no pátio do Pires. Então o que está
agarrando? Isso foi apresentado no ano passado. Sei que a
construção dessa via paralela estava condicionada, dependendo da
Feam; ou seja, os técnicos da Feam estão avaliando os relatórios e
todo o projeto para que o Copam possa aprovar, conceder a licença.
Não basta simplesmente culpar o governo federal, o DNIT, porque
sabemos que os principais responsáveis são a Companhia Vale do
Rio Doce e a CSN, com caminhões com cargas acima do permitido,
que deixam grande parte do minério para trás, o que não há asfalto
que suporte, no processo de expansão que estamos vivenciando. Há
o projeto de expansão em execução, o projeto de expansão em
elaboração, ou seja, vão expandir mais, e a rodovia não suporta. De
fato, são inúmeros acidentes que vêm ocorrendo, sobretudo no trecho
que liga o trevo de Ouro Preto a Conselheiro Lafaiete. Há uma grande
responsabilidade da Vale do Rio Doce, da CSN e agora também do
Estado em conceder as licenças para a construção dessa via do
minério. Tenho aqui a correspondência do Sindiextra assinada pelo
José Fernando Coura, afirmando o investimento de R$16.000.000,00
na rodovia, e estamos cobrando. O Deputado Gustavo Valadares,
Presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas, fez aparte
ao então orador, Deputado Fábio Avelar, e há um requerimento de
minha autoria, na Comissão, para trazer aqui a Vale do Rio Doce, a
CSN, a Gerdau e a Direção da Feam; e ele não marca. Queremos que
marque essa audiência para verificarmos onde está agarrando. E
trazer também o DNIT, que é responsável até na cessão da parte do
viaduto. Quero fazer, de público, a solicitação ao Deputado Gustavo
Valadares para que marque essa audiência pública, para verificarmos
o que está dificultando ou impedindo de resolver, de forma definitiva, e
não paliativa, a questão da 040, embora seja urgente uma operação
tapa-buraco nesse trecho. Há até as datas precisas das audiências
realizadas nesta Casa. Antes de passar a outro assunto, concedo um
aparte ao Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço a gentileza do
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Deputado Padre João. Gostaria somente de esclarecer que estamos
acompanhando todo o desenrolar dessa questão, até com a presença
aqui do Dr. Fernando Coura, do Sindiextra, informando-nos sobre
esse importante projeto que será realizado, que eliminará, em mais de
90%, o tráfego de caminhões pesados naquele trecho. O que
queremos, nesta tarde de hoje, com este nosso pronunciamento é, em
primeiro lugar, exaltar a participação do Movimento Pela Vida, criado
no final do ano passado, em Conselheiro Lafaiete e em Cristiano
Otôni, com o intuito de procurar sempre abordar esse assunto, para
que seja tratado com o devido respeito. Sabemos que as soluções
mais duradouras estão num processo de andamento. Padre João, aí
vem a nossa apreensão. Por pior que seja a estrada e as suas
necessidades, até que venha uma solução definitiva - aliás,
esperamos que venha o mais rápido possível -, necessitamos mantê-
la pelo menos com as condições mínimas de segurança, para que
tenhamos condições de evitar os inúmeros acidentes que vêm
ocorrendo naquele trecho há vários e vários anos. Fiz questão de citar
aqui um dado que nos impressiona, ou seja, um levantamento preciso
que nos informa que, nos últimos 20 anos, só naquele trecho,
morreram mais de 12 mil pessoas. Não podemos aceitar isso. O que
nos assusta é que esse contrato de manutenção - no nosso
entendimento, é exatamente para manter essas condições mínimas -
expirou no final do ano passado, segundo uma reportagem veiculada
pelo MGTV que abordou essa questão. Até então, não foi tomada
providência alguma para que fossem mantidos ali esses mínimos
serviços de manutenção. Portanto a ponderação que fazemos aqui é
sobre a necessidade de se estar implementando esse contrato de
manutenção. Sabemos da sua luta, do seu empenho e da sua
participação. Aproveitamos a oportunidade para unirmos as nossas
forças, com o intuito de solicitarmos ao DNIT que, com a maior
rapidez possível, implemente esse contrato para que, até que venha
uma solução definitiva, tenhamos pelo menos como manter, naquele
trecho, condições mínimas de segurança.

O Deputado Padre João - Antes de conceder aparte ao Deputado
Irani Barbosa, gostaria de solicitar ao Deputado Fábio Avelar
empenho junto à Feam, a fim de acelerar essas licenças para a Via do
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Minério, que, aí, será de forma mais definitiva.
O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Perfeitamente, Padre João.

Só para esclarecer que o contrato de manutenção não necessita
desse licenciamento. Só para deixar bem claro e para que quem
esteja nos acompanhando não tenha dúvida, o contrato de
manutenção independe do licenciamento. Quanto ao licenciamento,
evidentemente estaremos todos juntos, com o intuito de agilizar esse
processo. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Padre João - Antes de abordar o próximo assunto
referente à energia elétrica, ao orçamento e à renda familiar, concedo
aparte ao Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Padre João,
assistimos à degradação da BR-040, do trecho que vai de Belo
Horizonte ao Rio de Janeiro, desde a sua construção. Essa estrada é
utilizada largamente pelas empresas mineradoras. De Belo Horizonte
até quase Juiz de Fora, vemos que a BR-040 serve de via alternativa
para as mineradoras que contribuem com buracos e deixam o Pico do
Itabirito como um bolo de noiva e vemos também a aceleração dos
técnicos em buscar a recuperação ambiental.

Gostaria de dar uma sugestão. Diria ao Deputado Fábio Avelar que,
quando formos pedir a aceleração da licença para se construir a nova
estrada ou fazer as correções necessárias na BR-040, solicitemos ao
Eike Batista e ao pessoal da Vallourec & Mannesman, da Vale do Rio
Doce e da MBR que dêem uma mãozinha.

Esse pessoal, Padre João - V. Exa. já notou, pois vive naquela área
mineradora -, não espera 10 dias nem 15 dias para resolver o
problema de licença deles. Falam que vão fazer, e a licença já está
pronta. Esta só engasga naquilo que atende à maioria da população; e
não engasga quando vemos, por exemplo, que estão brigando com o
Presidente Lula por causa da transposição do Rio São Francisco, mas
temos aqui a transposição feita pela MMX e a outra feita por aquela
empresa de Mariana - nem me lembro mais o nome dela.

A Samarco. Hoje, tudo é Vale. Hoje tudo vale, vale tudo. Então todo
o mundo transpõe as águas de Minas Gerais, que é vendida no
Espírito Santo, separa a coloração para vender para as cerâmicas,
separa a água para abastecer Guarapari e outras cidades. Agora,
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obviamente a MMX vai abastecer algumas cidades do Rio de Janeiro.
Não ouvi um pio de alguém que defende o meio ambiente contrário a
essa transposição. Ela transpõe a nossa água, leva o nosso minério.

Quais são os minérios? Acontece que leva, mas deixa aqui buracos,
como a cratera da MBR, e não temos Ministério Público nem
Judiciário atentos a isso. Temos um Parlamento vazio, como este aqui
hoje, com duas ou três pessoas ouvindo o pronunciamento de V. Exa.
Peço paciência para o nosso Presidente, mas, caso não a tenha,
falarei logo em seguida e cederei um pouco do meu tempo a V. Exa.
Obrigado.

O Deputado Padre João - Obrigado, Deputado Irani Barbosa. De
fato, o que acontece é esse escândalo, sobretudo com a Vale, com os
minerodutos, que se estão duplicando sem agregar nenhum valor à
matéria-prima, ou seja, não geram trabalho, não há sequer
compromisso ambiental social. De fato, são sempre esses grandes
incentivos que recebem do governo, sobretudo as licenças que
chegam lá.

Gostaria de concluir, Sr. Presidente, trazendo também uma
sondagem feita pela Fecomércio, que traz o que de fato pesa no
orçamento familiar. O escândalo ainda continua. Do salário da família,
14,6% pagam exclusivamente a conta de energia elétrica, e é mais do
que se gasta com a educação, que é de 12,9%. Só a parte de
alimentação, higiene e limpeza é 23,1%, ou seja, não está tão longe
dos gastos com a energia elétrica. Temos de avançar no sentido de
fazer com que essas empresas, como a Cemig, a Copasa, priorizem o
serviço social, priorizem a qualidade dos serviços. Sabemos que
esses serviços estão cada vez mais caros e precários. Há
comunidades que têm ficado 12 horas - e até 24 horas, como ficou
uma comunidade rural - sem energia elétrica. Forçar o compromisso
social dessas empresas que se dizem públicas é um grande desafio
para esta Casa.

Concluo, Sr. Presidente, solicitando ao Deputado Gustavo
Valadares, Presidente da Comissão de Transportes, que marque uma
audiência pública o quanto antes, requerida por este Deputado, a fim
de se discutir a BR-040. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - 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 e Srs. Deputados, antes
de iniciar minha fala, gostaria de oferecer ao Deputado Gustavo
Valadares a oportunidade de dar o seu recado.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Getúlio
Neiva, agradeço a gentileza. V. Exa. é um Deputado muito sensível e
gentil. Gostaria de responder ao Deputado Padre João que ainda não
foi marcado porque, na comissão, estamos com inúmeros pedidos de
audiências públicas, e nosso calendário deste primeiro semestre está
apertado. Hoje mesmo estive com funcionários da assessoria da
Casa. Estamos com problemas por causa da logística de levar a TV
Assembléia e a imprensa escrita. As nossas reuniões ordinárias já
estão todas tomadas com audiências solicitadas, mas, Deputado, farei
o possível, pois conheço a região e o problema da BR-040 próximo a
Congonhas. Vamo-nos empenhar para resolvê-lo.

Mais uma vez, Deputado Getúlio Neiva, muito obrigado. Quando eu
estiver na tribuna, conte comigo também.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho
um comunicado a fazer, fundamental para a maioria dos Deputados
desta Casa. Na sessão da manhã de hoje da Comissão de
Fiscalização Financeira, o Presidente emitiu o Parecer para o 1º Turno
do Projeto de Lei nº 637, que trata da reformulação da Lei Robin
Hood, com o projeto de lei do Deputado Dinis Pinheiro chamado ICMS
Solidário. O parecer já está disponível na internet. As projeções são
feitas cidade por cidade, e o projeto está todo formatado. Na próxima
quarta-feira, às 10 horas da manhã, o parecer entrará em votação
naquela Comissão. Faço um alerta a todos os Deputados para
acompanharem o desenvolvimento desse processo. Assim faço, Sr.
Presidente, porque a mim foi delegada a tarefa de ser o coordenador
pelos Deputados Dinis Pinheiro e Ana Maria Resende e mais nove
companheiros que compõem o grupo de trabalho do ICMS Solidário.
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Minha parte está feita, e agora o projeto está na Comissão de
Fiscalização Financeira, onde podemos acompanhá-lo na próxima
quarta-feira. Faço esse comunicado aos Deputados para que tirem
todas as suas dúvidas para depois, acoimado o projeto e acertado
com todas as Lideranças, o grupo de trabalho, a Frente Parlamentar
do ICMS Solidário e o Deputado Dinis Pinheiro, podermos levá-lo à
votação em Plenário. Esse importante projeto redistribui o ICMS e
melhora a situação de quase 700 Municípios mineiros. Não vamos
discuti-lo muito porque já passou oito anos em discussão nesta Casa.
Os acertos a serem feitos já o foram, e, na próxima quarta feira,
certamente teremos uma reunião da Comissão de Fiscalização
Financeira com os Deputados e as pessoas mais interessadas
diretamente no projeto, ajudando a discuti-lo e aprová-lo a fim de que
venha ao Plenário. Faço essa comunicação prestando contas do
trabalho a mim delegado no final do ano passado.

Uma outra informação é a seguinte: o Secretário José Carlos
Carvalho tinha acertado conosco, nos vários encontros que tivemos
na Assembléia, o estudo da possibilidade de implantar em Teófilo
Otôni uma unidade do Supram. A Semad tem oito superintendências
no Estado, e pedimos que uma fosse colocada na nossa cidade para
atender toda a região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, que
está muito distante de Diamantina, única nas regiões Norte e Nordeste
do Estado.

O Secretário Anastasia nos atendeu muito bem por telefone,
diferentemente de alguns Secretários que não atendem ao telefone de
jeito nenhum. Nosso Vice-Governador também atendeu prontamente
ao telefone e quero, publicamente, agradecer-lhe essa gentileza, a
cortesia de se dispor a estudar a possibilidade de implantação da
Supram, autorizando a Semad a fazê-lo na nossa querida Teófilo
Otôni.

Outra informação para a minha região, Sr. Presidente, é que o
presídio de Teófilo Otôni, com 298 vagas, já está concluído, as chaves
já foram entregues, a própria Secretaria de Defesa Social já
comunicou esse fato à Justiça de Teófilo Otôni, mas pediríamos à
Secretaria de Defesa Social que comunicasse o fato também à Polícia
Civil para que a transferência dos presos fosse preparada com
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antecedência e feita com muita tranqüilidade. Hoje são cerca de 180
detentos da cadeia pública infecta e desumana de Teófilo Otôni. É
mais um cadeião que está sendo desativado em Minas Gerais, e os
presos indo para um presídio de 298 vagas, um presídio de última
geração, fazendo inveja a países do Primeiro Mundo. Lá foram
investidos R$11.000.000,00.

Outro fato alvissareiro, Sr. Presidente, é que o presídio está
colocado a 13km de distância do centro da cidade, em anexo à
Penitenciária Agrícola de Teófilo Otôni, e, em virtude da sensibilidade
do Governador do Estado, com a presença do Secretário Adjunto de
Obras, ele nos garantiu que já incluiu no Orçamento os recursos,
ainda este ano, para asfaltar a rodovia que liga Teófilo Otôni à região
do Alto São Jacinto, onde estão implantadas essas duas unidades
prisionais. O projeto já está em elaboração.

Gostaria de lembrar aquilo que comuniquei no final do ano passado:
que este ano começaríamos a funcionar com os cursos da UFMG em
Teófilo Otôni. A aula inaugural aconteceu na semana passada. Não fui
convidado pela Secretaria de Educação, que tem o convênio com a
UFMG, mas não tem problema, porque a cidade está ganhando aquilo
que foi entendido e acordado comigo quando eu era Prefeito, em
2004.

Quero lembrar também que a Universidade Federal de Diamantina,
que se instalou com um câmpus em Teófilo Otôni, já está com as
obras em andamento, funcionando provisoriamento no Caic. A Reitora
Mirele, com quem me entendi em 2003 e 2004, fez duas visitas a
Teófilo Otôni para elevar essa que passou a se chamar Universidade
Federal dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, a Universidade de
Diamantina. O prédio está em fase final de acabamento, e devemos
inaugurá-lo ainda no mês de junho, talvez até com a presença do
Presidente Lula. Todos esses entendimentos para a Universidade
Federal de Diamantina foram feitos por mim quando Prefeito daquela
cidade. Na seqüência, a Prefeita Maria José está recebendo o bônus
desse trabalho e deve inaugurar junto com o Presidente Lula. E lá
estaremos nós, dividindo o palanque.

Outro assunto importante é que a Prefeitura da nossa Prefeita Maria
José nos concedeu dois funcionários para trabalhar junto à Junta
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Comercial na Associação Comercial de Teófilo Otôni, possibilitando
assim que criemos o Minas Fácil em Teófilo Otôni. Agradeço à
Prefeita, ao Secretário Hudson e a interferência do Presidente da
Câmara Norton Neiva para que tal fato se desse. Teófilo Otôni poderá,
assim, ter o Programa Minas Fácil.

O que significa isso para Teófilo Otôni? Acabamos de ter aprovada a
lei que converteu a medida provisória do Presidente Lula, mais uma
vez criando a ZPE, Zona de Processamento de Exportação, que no
passado foi criada e não foi ativada. Criou-se um grupo de trabalho,
desfez-se esse grupo de trabalho, tudo voltou à estaca zero,
passamos pela Câmara Federal, pelo Senado da República, foi
aprovado, o Presidente mandou medida provisória, ela foi convertida
em lei, falta apenas um decreto. Estamos prevendo, até o mês de
julho, receber lá a presença do Presidente Lula para efetivar a criação
da ZPE. Mas, para que as empresas se instalem em nossa Teófilo
Otôni dentro da nossa ZPE, única de Minas Gerais, única do Leste
brasileiro, precisamos do decreto que naturalmente o Presidente deve
estar reservando para nos premiar às vésperas das eleições, no mês
de junho.

Naturalmente, o Presidente deverá ir lá para transformar o fato em
fato político, para tentar ajudar a nossa Prefeita na tentativa de
reeleição se não der certo aquele entendimento que pretendemos, de
unir as forças e acabar com a briga política na nossa terra, fazendo
uma chapa única. Esse é o propósito. Estamos convivendo muito bem
com a nossa Prefeita do PT, nesse propósito de buscar o
entendimento e de fazer com que a nossa cidade progrida com um
Prefeito e um Vice-Prefeito escolhidos em acordo.

Outro assunto importante é que, de hoje para amanhã, chega a
Teófilo Otôni a equipe da Secretaria de Obras do programa Proaero,
para fazer o estudo do nosso aeroporto, visando à sua ampliação.
Teófilo Otôni possui um aeroporto, construído quando eu era Prefeito
da cidade, num prazo de 100 dias, pelo então Governador Hélio
Garcia. Cedemos o terreno, e o Governador fez o aeroporto, que
inauguramos. Esse aeroporto é muito bom, mas possui apenas 1.180
metros de pista. Para que possamos fazer uma linha aérea que
atenda Teófilo Otôni, Araçuaí, Jequitinhonha, Almenara e Nanuque, é
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necessário ampliar a pista do Aeroporto JK, em Teófilo Otôni,
inaugurado quando fui Prefeito pela primeira vez. Agradeço à Setop, à
equipe do Proaero, que está, nesse Município, fazendo os estudos.
Os investimentos não serão tão altos porque a ampliação da pista
pode ser feita de duas maneiras: poderá ser realizada uma ampliação
singela da própria pista ou poderá ser construída uma nova pista,
porque há terreno e espaço para tanto. É lamentável, conforme é do
conhecimento dos nobres companheiros, o fato de termos de sair
daqui, pegar um avião para Valadares e um carro para Teófilo Otôni.
Se for preciso visitar Medina e Salto da Divisa, serão necessárias
mais quatro ou cinco horas de viagem de carro. Realmente,
representar aquela região, nesta Assembléia, não é fácil, como alguns
pensam. A distância é grande. Minas é um país, não apenas um
Estado.

Gostaríamos, Sr. Presidente, neste momento, de fazer um
agradecimento especial ao Governador Aécio Neves por tudo que tem
feito pela nossa região. Agradeço também ao Presidente Lula as
verbas destinadas à nossa cidade. Todavia, precisamos lamentar
porque, no próximo dia 7, será feita, em Teófilo Otôni, uma licitação
que poderá estar eivada de comprometimentos. Foi feita uma licitação
na nossa cidade, para obras do PAC, a qual exige que as empresas
participantes possuam uma usina asfáltica, uma usina de asfalto a
quente a, no máximo, 30km do centro da cidade. Todos sabemos que
lá existem apenas duas empresas que atendem a essa exigência.
Essa licitação impediu que dezenas de empresas pudessem
interessar-se pelo volume de obras do PAC, em Teófilo Otôni. A
licitação ficou restrita a duas empresas. Como contactei o
representante de uma delas, que me disse que não tem interesse em
participar da licitação, fica o registro de que Teófilo Otôni fará uma
licitação, a ser aberta no próximo dia 7, e que a empresa Terrayama
será a única que poderá participar. É preciso prestar essas
informações. Não estou fazendo denúncias de que haverá fraudes, só
estou dizendo que só uma empresa possui usina de asfalto a 30km,
conforme exigência da licitação.

Quero lembrar que, quando Prefeito da minha terra, por duas vezes,
em várias oportunidades, busquei asfalto a 100km, 120km, 130km de
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distância, para as ruas da cidade, sem nenhum problema. Não entendi
porque, no edital de licitação, colocou-se a exigência de uma distância
máxima de 30km. Só duas empresas atendem a essa exigência, e
essa limitação é perigosa, pois pode levantar suspeita sobre a
licitação, a ser aberta no próximo dia 7, na minha cidade. Isso seria
muito ruim, principalmente porque poderia fazer com que a cidade
perdesse recursos do PAC. Podemos perder esses recursos porque a
licitação apresenta vício originário: a limitação do número de
empresas que dela podem participar.

Não sei se algum Vereador ou o Ministério Público tomaram
providências a fim de que esse detalhe, essa restrição seja eliminada.
Todavia, ainda há tempo para se fazer uma prorrogação. Sr.
Presidente, somente sete empresas me procuraram lamentando não
terem podido participar da licitação que está sendo feita pela
Prefeitura da minha cidade. Procuraram-me e me perguntaram o que
fazer, pois, de acordo com a limitação prevista no edital, somente
poderia participar da licitação a empresa que tivesse usina de asfalto
a 30km do centro da cidade. Apenas duas empresas possuem essa
usina, e uma delas me disse não ter interesse de participar, uma vez
que não possui capital registrado. Então, é perigoso saber, antes da
licitação, que a única empresa capaz de realizar as obras do edital se
chama Terrayama.

Portanto, minhas palavras ficarão registradas, esta reunião está
sendo transmitida ao vivo pela TV Assembléia, tudo está sendo
gravado. Então, no dia 7, espero não sermos surpreendidos com a
vitória de uma licitação viciada, na minha cidade de Teófilo Otôni.
Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir

Lucas, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Irani Barbosa. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, todos os dias, pela manhã, recebo os jornais de Minas
Gerais na minha casa. Há três ou quatro dias, sem fazer alarde,
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nenhum espalhafato, fui surpreendido com o formato de Primeiro
Mundo do jornal “O Tempo”. Esse jornal foi criado por Vittorio Medioli,
um empreendedor que também já foi nosso companheiro na Câmara
dos Deputados. Isso nos leva a crer que novos tempos virão. Trata-se
de um jornal criado sob a adversidade e a necessidade que Minas
tinha, naquele momento, de possuir um veículo mediador. Da mesma
forma foi criado o jornal “Hoje em Dia”. Entretanto, o jornal “O Tempo”,
com apenas 10 anos, não só ajudou a equilibrar a imprensa mineira,
mas também veio para valorizar-se, modernizar-se e surpreender-nos
com essa grande capacidade de transformação. O “Super”, no mesmo
formato, é um sucesso, principalmente na periferia de Belo Horizonte;
agora está chegando também ao interior. O jornal “O Tempo”
surpreende-nos com sua capacidade de modificar-se, inovar-se e
aperfeiçoar-se. Portanto, parabéns ao jornal “O Tempo” e ao ex-
Deputado Vittorio Medioli, nosso amigo, ao Luiz Tito, enfim, a todos os
que compõem a equipe do referido jornal.

Sr. Presidente, é muito comum passar uma borracha no passado.
No entanto, temos de começar a rever a memória de Minas. Em 1983,
no início de janeiro, tivemos várias conversas com o então Vice-
Governador Hélio Garcia, talvez o maior estadista de toda a história
deste país. Durante meio século de vida de crises vividas pelo Brasil,
o ex-Presidente Tancredo Neves esteve como mediador em todas
elas. Tive oportunidade de conhecê-lo, então ainda como Deputado
Federal, nos idos de 1974, quando ingressei no MDB como motorista.
E fazia viagens esporádicas - já contei algumas delas aqui - com o
Tancredo, com o Renato Azeredo e com Jorge Ferraz, três ícones da
política mineira. Eles faziam política. Eram homens que se
surpreenderiam nos dias atuais, porque a política deixou de ser
política. A política hoje se faz com marqueteiros, com a mídia e com
as grandes empresas. No dia da primeira entrevista do então
Governador Tancredo Neves - na Associação Médica, na Avenida
João Pinheiro -, como bom mineiro, para não perder o bonde, eu
cheguei quase uma hora antes. Estava entusiasmado com a política
porque era recém-eleito Vereador de Belo Horizonte. O segundo
mineiro que chegou não seria outro senão o nosso grande amigo e ex-
Governador Hélio Garcia. Ficamos à margem da entrada. Começamos
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a conversar, e o Governador Hélio Garcia brincou muito comigo, bateu
no meu ombro e disse: “É, menino, você ganhou a eleição. Agora tem
de trabalhar”.

Eu, naquele momento, na minha simplicidade de iniciante, falei: “Dr.
Hélio, estão falando que o senhor será Prefeito de Belo Horizonte”.
Ele me disse: “Que é isso, menino! Não sei nada, não”. Começaram a
chegar os convidados para ouvir a fala do nosso saudoso Tancredo
Neves. Naquela época eu não conhecia quase ninguém da alta
sociedade mineira, e os grandes nomes políticos passavam direto por
nós. Em determinado momento, o Dr. Hélio me disse: “Não assusta,
não, hoje, como Vice-Governador estou aqui mais ou menos como um
leproso, pois todo o mundo sabe que vice não manda nada; todo o
mundo está aqui para ouvir o Governador. Não sei como vocês
ficaram parados aqui, porque, se continuarem perto de mim, se
queimarão.”. A Gracinha, minha esposa, e o Governador Hélio Garcia
estão vivos e podem ser minhas testemunhas. O Governador Hélio
Garcia é um homem de muita memória, com pouca vontade de falar,
mas é um homem de muita memória e pode confirmar isso.

Falei, está bom. Não seria a primeira vez. Eu era recém-eleito
Vereador, mas já tinha tido as minhas pendengas por aí. Nada grave,
mas já tinha uma boa experiência. E assim foi. O Governador Hélio
Garcia, daí a alguns dias, foi nomeado Prefeito de Belo Horizonte.
Apareceu uma chuva de novos amigos, daqueles amigos que
passaram - e eu vi - direto por ele naquela outra oportunidade e nem
sequer o olhavam, viravam a cara para o outro lado porque ele não
tinha poder. As más línguas diziam que estava “quebrado”. E, assim,
todos viravam as costas.

Quero dizer aqui que poucos homens, muito poucos que
governaram este Estado podem ter o orgulho que tenho de ter sido e
ser amigo do Governador Hélio Garcia - amigo no dia em que ele foi
candidato a Senador. Mesmo diante da sua renúncia, mantive seu
nome como Senador nos meus santinhos até o dia da eleição. E isso
em homenagem a esse político que foi traído por aqueles mesmos
amigos de ocasião, aqueles que se locupletaram, aqueles que
usufruíram do poder político, aqueles empresários que tanto
transitavam bem em seu governo e o abandonaram. É um homem de



1225

bem, um homem honrado, que faz falta em Minas Gerais. A mesma
honra, a mesma palavra que teve comigo o Governador Tancredo
Neves. São homens de palavra, homens cujos olhos falavam a
verdade. Seus olhos não falavam mentira. O Governador Hélio Garcia
está hoje enclausurado na sua fazenda, talvez por decepção, e não o
critico porque, em alguns momentos, também prefiro ver bichos.
Costumo dizer que os inimigos são muito mais importantes na nossa
vida porque, para eles, você não precisa fazer nada. De vez em
quando, você vai lá e dá uma cutucada nele, arrepia o bicho que ele
fica vivo, forte e vigoroso a vida inteira. Amigo não. Amigo é amigo de
ocasião, amigo se vende, amigo trai por trair, porque essa é a sua
essência. Temos muita saudade de um Governador leal, que sabia
atender a todos, um homem de palavra. “Governador, preciso disso.”
“Fique quieto, menino, deixe que farei.” “Mas quando, Governador?”
“Menino, já disse que farei. Falarei no dia em que puder fazer.” Às
vezes, ficava surpreendido com uma ligação do Governador Hélio
Garcia. E talvez, passado um mês, até nos esquecíamos do que
pedimos, mas ele ligava, por meio do seu Secretário de Governo, meu
grande amigo que respeito muito, o Dr. Evandro de Pádua Abreu. E
ele dizia: “Deputado, o Governador mandou fazer isso”. E não
precisava de papel ou de intermediário. Demonstrava pouco afeto ao
atender as pessoas, mas, muitas vezes, eu acordava às 6 horas da
manhã, quando era Vereador, para esperá-lo no gabinete do Vice-
Governador, local onde despachava como Prefeito de Belo Horizonte.
Ele ajudou muito a minha região, o Norte de Belo Horizonte e o
Distrito de Venda Nova.

No mandato de Vereador, conseguimos, com a ajuda que o levou,
aliás, à Prefeitura, o diálogo com um homem que buscou o
responsável por toda a programação de obras do governo federal
naquela época, auxiliar do então Senador do meu Governador Aécio
Neves. Não votei nele, não votaria jamais em um homem que, numa
disputa eleitoral, chamou Tancredo Neves de velho. E aquele velho
mostrou o que é fazer política em Minas Gerais, com palavra, honra,
dignidade, sabedoria e amigos. E, naquele momento crítico que Minas
atravessava e de que o Brasil também participava - o governo federal
era o governo de um General da ditadura -, o Governador Tancredo
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Neves teve de fazer uma opção entre o desenvolvimento de Belo
Horizonte e o resgate de políticos injustiçados pela ditadura. Naquela
época, ele tinha a opção de indicar o Sr. Jorge Carone, que fora
injustiçado e cassado em Belo Horizonte pela ditadura, mas optou
pela indicação do Sr. Hélio Garcia. Hélio Garcia foi corajoso e buscou
o braço direito do então candidato do governo, Eliseu Resende, o
chamado José Geraldo Ribeiro, homem que tinha executado todos os
projetos para a Arena naquela época, para transformar Belo Horizonte
no maior canteiro de obras já visto em toda a história. E o Sr. José
Geraldo Ribeiro cumpriu a sua obrigação até o último vintém de
recursos que foram despejados em obras em Belo Horizonte, na
administração Hélio Garcia, no governo Tancredo Neves. Dario Rutier
foi o primeiro Superintendente da Sudecap e amigo do ex-Deputado
José Geraldo Ribeiro. Lomelino Couto, homem de bem, foi Secretário
de Governo de Hélio Garcia na Prefeitura. Foi um governo difícil, mas
se tomavam atitudes e se formavam escolhas entre aquilo que era
crítico e que toda uma população ensandecida queria que fosse
resolvido e as vontades políticas. O ex-Governador Tancredo Neves
soube controlar, contornar e fazer o que era necessário naqueles
momentos, e o Governador Hélio Garcia cumpriu tudo o que alguém
pode cumprir quando tem uma trajetória maior, como era a travessia
de Tancredo e do governo de Minas para a Presidência da República.
Palavra por palavra, vírgula por vírgula, acento por acento. Tudo
cumprido.

Governador Hélio Garcia, o seu aniversário foi no dia 16, e, naquele
dia, não pude estar aqui para homenageá-lo desta tribuna, mas meus
parabéns atrasados e meus sinceros agradecimentos por tudo o que o
senhor fez não só por mim, mas também pela minha terra, por Minas
Gerais e pela dignidade deste Estado. Acredito que o senhor esteja
bem, porque o isolamento sempre foi sua paixão. Mas V. Exa. faz falta
aos amigos, de vez em quando, para que possam vê-lo e falar.
Embora tenham a liberdade de ir a qualquer das suas casas, prefiro
que, cada um no seu canto, possa orgulhar-se de ter feito parte de
uma amizade tão grande e de um respeito igualmente grande que o
senhor teve não só para comigo, mas também para com todos os
políticos deste Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisãodo orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo

Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
público presente, imprensa e todos os mineiros que nos acompanham
pela TV Assembléia em diversas cidades de Minas Gerais.

O motivo que nos traz a esta tribuna é comemorar vários índices e
diversas vitórias obtidas nos últimos cinco anos pelo PT, por meio do
governo do Presidente Lula, que vem mudando consideravelmente a
vida do povo brasileiro em todos os cantos do País. Várias ações do
governo vêm beneficiando todas as camadas da sociedade, e vamos
fazer um breve levantamento de duas áreas importantes do nosso
governo e da transformação que o País passa nas áreas social e
econômica.

O Brasil, pela primeira vez, entra para o grupo de países com alto
IDH. O País já ultrapassou, pela metade, a meta de reduzir a pobreza
extrema, que era um dos objetivos do milênio: 9.700.000 brasileiros
saíram da miséria nos últimos cinco anos; 20 milhões de brasileiros
migraram das classes D e E para a classe C; e houve um aumento
significativo da renda do povo brasileiro. A renda das famílias chegou
a mais de R$1.000.000.000.000,00; a renda média aumentou 5,3%
desde 2003; o reajuste real do salário mínimo foi de 32%, mas, se
levarmos em conta que, há cinco anos, um dos grandes objetivos do
então Deputado Paulo Paim, hoje Senador da República, era que o
salário mínimo no Brasil atingisse a casa dos US$100,00, hoje, nosso
salário mínimo corresponde a quase US$250,00, um ganho real dos
últimos cinco anos. Por si só, isso nos traz a clareza da valorização do
salário mínimo no Brasil, o que tem melhorado significativamente a
qualidade de vida do povo brasileiro. E pode ser visto em todos os
setores: 97,7% das residências no Brasil já contam com serviço de
energia elétrica, e 74,5% contam com serviço de telefonia; houve
aumento significativo no acesso à água e ao saneamento básico, e
não só nas cidades mas também nas comunidades rurais. Nunca se
investiu tanto em saneamento como nos últimos cinco anos, pelo
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governo do Presidente Lula, que tem mudado a triste realidade
brasileira. Além de melhorar a qualidade de vida, tem proporcionado a
geração de emprego e oportunidades com centenas de obras de
saneamento básico em todo o Brasil.

Outra marca do nosso governo que nos enche de orgulho é a
revolução do sistema de educação. Em 2007, 235 mil jovens foram
beneficiados pelo ProJovem; 310 mil alunos de baixa renda foram
atendidos e tiveram acesso à universidade por meio do ProUni. E, em
2008, mais de 229 mil vagas foram abertas para atender a nossa
juventude, que deseja ter acesso à faculdade, mas não tinha
oportunidade devido às dificuldades financeiras.

Além disso, Sr. Presidente, o governo federal criou 15 novas
universidades, das quais 10 já estão implantadas, 2 já consolidadas e
3 em tramitação, que, juntas, criarão 7 mil vagas semestrais. Foram
criadas ainda 86 extensões de ensino das faculdades federais em
vários Municípios brasileiros, dos quais 61 já estão funcionando e 25
entrarão em funcionamento em breve, o que proporcionará a criação
de mais 29 mil vagas semestrais de acesso à universidade gratuita no
Brasil.

Outro dado que nos enche de alegria foi a decisão do Presidente
Lula de reabrir as escolas técnicas. Serão criadas 214 novas escolas
técnicas no Brasil, sendo que 64 já estão em funcionamento e 150
estão em processo de licitação. Isso gerará a oportunidade de
milhares de jovens sonharem com o acesso ao mercado de trabalho.

Os programas sociais, uma das bandeiras do nosso PT, são, sem
sombra de dúvida, a principal vitrine do governo Lula. Estão sendo
beneficiadas 11.100.000 famílias com o Bolsa-Família. O programa
Luz para Todos atendeu a 7.300.000 pessoas até fevereiro deste ano.
Só em Minas Gerais, até o final do ano passado, 205 mil famílias que
moravam na zona rural, nos lugares mais distantes, estão
comemorando a chegada da energia elétrica. Podemos citar, com
orgulho, São Francisco, onde foram beneficiadas 4.500 famílias com o
programa Luz para Todos, num total de R$26.000.000,00 investidos
pelo governo federal, em parceria com a Cemig e o governo do
Estado, apenas naquele Município.

O valor dos recursos contratados pelo Pronaf é de
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R$8.400.000.000,00 em apoio à agricultura familiar, que também vem
fazendo uma revolução no campo. Trabalhadores rurais que jamais
entraram numa agência bancária, jamais sonharam em ter
oportunidade de adquirir um empréstimo, de melhorar, de comprar
uma vaca, um porco, uma cabra, de melhorar a sua qualidade de vida,
estão hoje sonhando em realizar isso, por intermédio do Pronaf.

Foram assentadas 448.900 famílias em quase 38.000.000ha. O
Brasil também vive uma revolução na reforma agrária.

A inclusão bancária é uma outra inovação que nos enche de
orgulho. A conta Caixa Fácil, da Caixa Econômica Federal, é o maior
programa de inclusão bancária do País, com 4.800.000 contas ativas
e um saldo de R$210.000.000,00 em crédito. Sem falar no Banco
Postal, que está chegando a todas as pequenas cidades do Brasil, por
meio de uma parceria dos Correios com o Bradesco.

Do ponto de vista econômico, o País também vive uma revolução,
pois volta a crescer de forma sustentável, com distribuição de renda e
aumento do emprego formal. O PIB atingiu a marca de
R$2.500.000.000.000,00 em 2007, um aumento de 2,5% em relação a
2006. Deputado Getúlio Neiva, o PIB cresce há 23 trimestres
consecutivos.

Há uma outra bandeira que foi tema da campanha eleitoral do
Presidente Lula. Lembro-me de que, em 2002, o adversário da época
era José Serra, apoiado pelo então Presidente Fernando Henrique,
que ficou oito anos no poder e não gerou um emprego. Pelo contrário,
tivemos no Brasil um déficit de empregos maior da história, naqueles
oitos anos negros dos quais não queremos nos recordar. Entristece-
nos relembrar aquela época maldita em que o País passou por uma
situação muito difícil.

Lembro-me de que o Presidente Lula tinha como meta gerar 10
milhões de empregos. Houve até chacota. Hoje estamos
comemorando porque 10,3 milhões de vagas já foram criadas e estão
sendo ocupadas no Brasil, entre as quais 8,5 milhões são formais,
com carteira assinada. Só em 2007 houve um recorde histórico:
1.600.000 pessoas foram empregadas no Brasil com carteira
assinada. Em janeiro deste ano batemos um novo recorde: 142.921
novos postos de trabalho abertos no Brasil.
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Deputado Getúlio Neiva, isso nos deixa convictos de que a meta
prometida por Lula já foi atendida. Ultrapassaremos, Carlão, a meta
dos 10 milhões de empregos. O PSDB e o DEM - PFL da época -
faziam chacota no programa eleitoral dizendo que prometiam um
absurdo. Se continuarmos nesse ritmo, é perigoso chegarmos a 2010,
final do governo do Presidente Lula, entre 14 e 15 milhões de
empregos formais com carteira assinada no Brasil.

A inflação também está controlada: 4,56% nos últimos 12 meses. O
consumo cresce há 16 trimestres consecutivos; aliás, há 15 trimestres
consecutivos os investimentos nacionais e estrangeiros também não
param de crescer no Brasil. Em 2007, o Brasil recebeu, só em
investimentos estrangeiros, R$34.600.000.000,00 - aproximadamente
o dobro em relação a 2006. Em janeiro deste ano, o Brasil já recebeu
R$4.800.000.000,00 em investimentos estrangeiros -
aproximadamente R$5.000.000.000,00.

Tudo isso levou diversas agências internacionais a considerar o
Brasil hoje como o quinto melhor país do mundo para se fazerem
investimentos. Isso nos enche de orgulho e de felicidade. Quero aqui
parabenizar o Presidente Lula, o PT, a equipe econômica, os nossos
Ministros e os partidos da base aliada que dão sustentação ao nosso
governo.

Queria eu ter mais 5 minutos para terminar esta explanação. Temos
vários números a comemorar. Por exemplo, quanto à balança
comercial, as exportações brasileiras crescem a cada ano. Só em
2007 o Brasil vendeu para o exterior, em bilhões de dólares,
US$165.600.000.000,00, com um saldo de R$36.400.000.000,00 na
balança comercial.

Caro Carlão, da nossa bancada, hoje as reservas internacionais
somam quase R$200.000.000.000,00. Pela primeira vez na história,
deixamos de ser devedores para passar a credores internacionais. Há
cinco anos só ouvíamos falar em dívida externa, vivíamos com medo
desse vilão, desse bicho-papão, a dívida externa brasileira. Hoje o
Brasil não deve mais nada, somos credores internacionais. Isso
representa um orgulho muito grande e uma conquista histórica do
governo do Presidente Lula e do PT.

O superávit primário também tem sido uma das responsabilidades
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fiscais do governo, que trabalha com responsabilidade, ajustando as
contas do País. Atualmente temos uma meta de 4,15% do PIB
acumulado nos últimos 12 meses, para corrigir e diminuir a dívida
interna e ajustar as contas do País. A produção cresce como nunca.
Nunca se produziu tanto neste país. Em janeiro, a produção cresceu
1,8% em comparação ao mês anterior. Nunca se produziram e
venderam tantos veículos como nos últimos anos. Só em 2007, o País
produziu 3.000.000 de unidades e já vendeu 2.500.000 unidades. Em
fevereiro deste ano, atingimos a marca histórica de venda de 201.000
unidades. São tantas notícias importantes, por exemplo, a revolução
na agricultura com o recorde histórico de uma safra de 132,9 milhões
de toneladas.

E o crédito? Na história deste país, nunca se teve tanto crédito como
agora. O crédito mais do que dobrou no governo do Presidente Lula,
com R$944.200.000.000,00, 34,8% do PIB, em janeiro de 2008. É por
isso que estamos convictos de que o País está no caminho certo,
apesar da chiadeira da Oposição, uma Oposição raivosa, que não
gosta de ver o País trabalhar, que faz um enfrentamento desleal no
Congresso, que atrasa as votações importantes, uma Oposição muito
diferente da nossa nesta Casa, onde somos Oposição propositiva, que
defende os interesses do Estado, procurando sempre o diálogo para
engrandecer, cada vez mais, o nosso Estado. Mas a nossa Oposição,
que ficou no poder por 500 anos neste país e que quase o levou à
beira do caos, hoje se encontra numa situação de desespero, de fazer
uma oposição desleal e raivosa, porque não conseguiu fazer em 500
anos o que o PT e o governo Lula fizeram em cinco anos. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 27, às 9 horas, nos termos
dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.



1232

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2008

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação
de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.197; discurso do Deputado Antônio Júlio;
questão de ordem; discurso do Deputado Antônio Júlio -
Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de

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

1ª Parte
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Ata
- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de fazer

um apelo à V. Exa., que tem conduzido os trabalhos desta Casa
constantemente com muita serenidade - agora há pouco, disse isso ao
nosso Líder de Governo, Deputado Mauri Torres, e também já fiz um
apelo ao Deputado Alberto Pinto Coelho - com relação à nossa pauta.
Por isso mesmo fico tranqüilo para fazer esta intervenção. Temos
mais de 20 requerimentos na nossa Comissão de Segurança Pública,
aprovados há mais de um ano, e o Presidente não os coloca na pauta.
Já fiz um apelo ao Deputado Alberto Pinto Coelho, que levou a
relação desses requerimentos ao Secretário-Geral da Mesa, Sr. José
Geraldo. Peço a V. Exa. que, quando da reunião da Mesa desta Casa,
coloque na pauta esses mais de 20 requerimentos da Comissão de
Segurança Pública. Muitos desses requerimentos foram colocados em
votação pela Comissão até para que não se instalassem CPIs com
determinados assuntos nesta Casa. Portanto, se deixamos, em algum
momento, de instalar uma CPI, foi em comum acordo com esta Casa,
dizendo ao Presidente da Comissão de Segurança Pública que, em
face dessa não-realização, a Comissão teria o apoio e o respaldo
necessário do Presidente da Casa. Sei que V. Exa. é um parlamentar
extremamente comprometido com os trabalhos desta Casa, por isso
fazemos esse apelo para que os requerimentos da Comissão de
Segurança Pública possam ser colocados na pauta para serem
votados. Fato esse que, se não acontecer, não haverá outra saída a
não ser solicitar o apoio dos demais Deputados da Bancada do PDT
para obstruirmos os trabalhos desta Casa. Presidente, agradeço a V.
Exa. e espero que faça esse apelo ao nosso Presidente, Deputado



1234

Alberto Pinto Coelho.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sargento

Rodrigues que na próxima terça-feira teremos reunião da Mesa e esta
Presidência levará a toda a Diretoria a solicitação de V. Exa.

A Deputada Elisa Costa - Quero saudar a nossa Mesa,
cumprimentar todos os presentes e também Minas Gerais. Quero
registrar a nossa ida à Brasília, ontem, onde estivemos com o Vice-
Presidente José Alencar, para tratar de dois temas. O primeiro tema
tratado foi a preocupação levantada pelos Deputados mineiros em
relação à duplicação da BR-381. Há uma preocupação de que
poderão ser transferidos os recursos destinados ao PAC para
duplicação dessa estrada para parcerias público-privadas, desde o
início da licitação dos projetos até a execução da obra e,
posteriormente, a cobrança de pedágio em Minas Gerais. Há uma
avaliação de que três rodovias, a BR-040, a BR-116 e a BR-381
estariam incluídas nesse primeiro momento nessa parceria. A nossa
primeira preocupação é que isso irá interromper todo um processo
que já estava em curso, porque os estudos de impacto ambiental já
haviam sido aprovados na Supram e na Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, inclusive em Governador Valadares, já estando o projeto
em fase de licitação para o início das obras. Já estão garantidos no
PAC R$2.300.000.000,00. Esse assunto foi levado à Brasília para
que, numa conversa com o Vice-Governador José Alencar, ele
levasse essa preocupação à Ministra Dilma Roussef, da Casa Civil,
para evitar a concessão, de imediato, havendo uma concessão após a
execução da obra. Assim o pedágio passaria a ter um valor muito
menor, como está acontecendo em outras rodovias brasileiras. Isso irá
pesar economicamente para Minas Gerais. Queremos deixar
registrado mais um passo dado em parceria com os Deputados Jayro
Lessa e Leonardo Moreira. Como segundo compromisso da agenda,
estivemos com o Vice-Presidente José Alencar e pedimos-lhe
empenho na vinda da Aracruz Celulose para Minas Gerais, para que
ela possa estabelecer-se no Vale do Rio Doce, com sede em
Governador Valadares. Haverá empenho de sua parte junto à Direção
da Aracuz, ao Conselho de Administração e ao Conselho de
Acionistas, para que essa decisão, tanto do ponto de vista técnico
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quanto do político, seja tomada nos próximos dias, para que a sede da
empresa seja em Governador Valadares. Várias lideranças da região
também estiveram presentes, especialmente o Edson Gualberto, da
Rede Leste Comunicações, da TV Leste; os representantes do PMDB;
os vários Deputados que somaram esforços junto ao Deputado
Leonardo Moreira; o Presidente Regional da Fiemg, Luiz Alberto
Jardim; enfim, repito, várias lideranças do PT, do PMDB, de vários
partidos e de empresários da cidade e região, que solicitaram a
instalação da empresa em Governador Valadares. Cito também os
Deputados Federais Leonardo Quintão e Alexandre Silveira e um
conjunto de Deputados Federais e Estaduais que estiveram
presentes. Esperamos que mais uma vez o Vice-Presidente possa
levar a reivindicação ao Presidente Lula, que também já tem
conhecimento do assunto, à Ministra Dilma, ao Ministro do
Planejamento Paulo Bernardo, para que possam agir junto à Direção
da Aracruz Celulose e ao governo de Minas, que também está muito
empenhado. Várias secretarias estão empenhadas na reivindicação.
Quero dizer ao povo de Governador Valadares do nosso
compromisso, do nosso movimento, para que Governador Valadares
tenha essa fábrica. Espero que possamos fazer um grande debate em
relação aos impactos ambientais, porque queremos garantir áreas de
preservação permanente; a reserva legal como responsabilidade da
empresa nesse estudo de impacto ambiental; o cuidado com as
nascentes; a preservação e o cuidado com áreas destinadas a
assentamentos rurais; e também queremos garantir o fortalecimento
da pequena produção da agricultura familiar. Já discutimos com o
Presidente da Empresa Aracruz a importância do compromisso social
da empresa com a cidade e a região. Além dos projetos sociais, do
compromisso com a educação, a empresa deve ter uma
responsabilidade social para com a cidade e região. Outras empresas
já têm esse compromisso com o Vale do Rio Doce, principalmente as
do pólo siderúrgico de Ipatinga e da região de Timóteo. Quero
registrar os empenhos realizados ontem em Brasília. A princípio, fui
convidada pela Aracruz, mas, no momento oportuno, participei
também da discussão da BR-381. Quero deixar à Deputada
Rosângela Reis, coordenadora da Frente, essa preocupação.
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Queremos que a Ministra Dilma mantenha, nos recursos do PAC, o
projeto de duplicação da BR-381. Muito obrigada.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 18.197, que altera as Leis nºs 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas
Gerais; 12.733, de 30/12/97, que dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos
culturais no Estado; 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -; e
16.318, de 11/8/2006, 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 nº 13.470, de 17/1/2000, que dispõe sobre o Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais; e o art. 10 da Lei nº 14.066,
de 22/11/2001, que dispõe sobre a proteção dos consumidores de
combustíveis e dá outras providências. A Comissão Especial opina
pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, o que nos traz à tribuna é a discussão do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.197. Faremos uma correlação com o Decreto
nº 44.309. Discutimos exaustivamente esse decreto na segunda-feira
e na terça-feira passadas, no seminário sobre legislação ambiental.
Pudemos assistir e acompanhar diretamente do Plenário a
insatisfação dos produtores rurais do Estado, das pessoas que moram
no campo com a ação da Polícia Ambiental do Estado, alicerçada em
um decreto equivocado do governo, que foi muito discutido nesta
Casa.

Sr. Presidente, até agora a cúpula do governo e o segundo escalão
não quiseram discutir nem revogar o Decreto nº 44.309. Foi a maior
reivindicação do seminário. Chegou a haver uma manifestação de
repúdio ao Comandante da Polícia Ambiental do nosso Estado.
Pudemos ver que, se não houver sensibilidade de uma modificação
urgente do Decreto nº 44.309 por parte do governo estadual, haverá
conseqüências graves pelo interior do Estado.
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Durante o seminário, alguns Deputados sentiram que se iniciou uma
organização dos produtores rurais para enfrentar a ação da
fiscalização ambiental. Isso é grave e perigoso. Não devemos permitir
que isso ocorra. É necessário que haja uma ação política, porque a
polícia tem expedido multas pelo interior do Estado, dizendo que estão
multando, mas a culpa é do Governador Aécio Neves, e que os
produtores devem entrar com recurso, porque o Governador assinou
um decreto propiciando essas multas.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, a Presidência entende a
importância da citação desse decreto, mas peço a V. Exa. para
discutirmos o veto, pois esse decreto maléfico foi exaustivamente
discutido neste Plenário, como V. Exa. já disse. Estamos esperando
uma ação do governo, após a discussão do decreto nesses dois dias
de seminário.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, talvez não esteja
conseguindo fazer entender meu preâmbulo na discussão: estou
discutindo a questão tributária. Esse projeto está alicerçado na Lei nº
6.763, que trata da legislação tributária, das multas e dos impostos. É
essa a discussão que estou fazendo. Apenas não estou citando a lei
que estamos aqui discutindo, mas o decreto oriundo dessa lei. Na
época da votação do Projeto de Lei nº 18.197, também discutimos a
questão ambiental. Isso está incluído, mesmo que indiretamente,
neste projeto. Por isso, considero oportuna esta discussão neste
momento, para alertar aos Deputados sobre o que foi vetado pelo
Governador, pois o que precisava ser revisto, que era o Decreto nº
44.309, não foi e não será, porque ainda não tiveram a coragem de
levar essa demanda ao Sr. Aécio Neves, Governador do Estado. Foi
ele quem assinou o decreto, não foi o Anastasia, o Danilo nem a
Andréa Neves. Foi o Governador Aécio Neves.

Não foi o Anastasia, não foi o Danilo, não foi a Andréa Neves; foi o
Governador Aécio Neves. Ele é o Governador. Quem mandou a
mensagem do veto que estamos discutindo foi o Governador. Ele
assinou. Ele pode até não ter muito conhecimento a respeito da
mensagem, do que se passa no texto. Não é obrigação do
Governador, e ele nem tem tempo para analisar, mas a assinatura é
dele. Então, alguém tem de levar essa demanda. Falei com o Líder do
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Governo, Deputado Mauri Torres, e com o Presidente desta Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, sobre o problema que acarretará em
nosso Estado se esse decreto não for revogado. Esse decreto tem
trazido a Minas Gerais uma dificuldade terrível. Os investimentos que
dependem de licenciamento ambiental não estão acontecendo ou
estão atrasando, e ninguém toma providência, porque a Secretaria de
Meio Ambiente do nosso Estado passou a ser um órgão “imexível”,
que não pode ser questionado, não sei sob que alegação.

Sr. Presidente, estamos procedendo a essa discussão com base na
mensagem. É uma questão tributária.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Obrigada. Prezado
Deputado Antônio Júlio, Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
continuando o que V. Exa. está dizendo, gostaria de deixar
patenteada minha grande decepção, no dia de ontem, quando recebi
uma informação, fora dos parâmetros normais, a respeito do Prefeito
de Cataguases, que é oposição ao meu trabalho, que não aceita que
eu leve benefício nenhum para Cataguases através da Prefeitura,
impedindo-me de propiciar qualidade de vida ao meu Município, haja
vista o Corpo de Bombeiros, cujo terreno o Governador já doou para o
Município, e o Prefeito não constrói, porque houve minha intervenção
para que isso acontecesse. Ontem, para meu espanto, tomei
conhecimento de que o Prefeito veio a Belo Horizonte e assinou dois
convênios, um para a construção do matadouro municipal, que é
realmente um sonho daquela cidade, e outro para construir uma
escola de enfermagem. Os valores são bem específicos:
R$500.000,00 para o matadouro, e R$1.000.000,00 para a construção
da escola de enfermagem. Admiro-me...

O Sr. Presidente - Deputada Maria Lúcia Mendonça, nós, que
presidimos, devemos fazer cumprir o Regimento Interno e temos de
alertar a Deputada para o fato de que estamos discutindo o veto ao
seguinte dispositivo: “§ 61 - Fica o Poder Executivo autorizado, na
forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento a reduzir
para até 3% a carga tributária nas operações internas com gás natural
veicular, gasolina e álcool para fins carburantes com destino a
cooperativas de táxi para uso pelos seus cooperados”. É esse o veto
que está em discussão.
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O Deputado Antônio Júlio - Não estou entendendo. Será que aqui
também, agora, já chegou a ditadura do Governador? Será que aqui
agora tem censura também? A manifestação é livre. Ela pode se
manifestar. Ela pode pedir a palavra para discutir o veto.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - A tranqüilidade da
vida legislativa nos leva a essas atitudes. Hoje há uma revolta geral.

O Deputado Antônio Júlio - É o desrespeito que ocorre hoje com a
classe política.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - E principalmente
com esta Casa.

O Deputado Antônio Júlio - Esta Casa hoje pode fechar, podemos ir
embora para casa e vir aqui dia 5, receber o pagamento. Como diz o
Deputado Sávio Souza Cruz, está muito claro que esta aqui não é
mais uma Assembléia Legislativa, é uma Assembléia “homologativa”,
em que não se tem o direito de discutir, porque o Governador impôs
uma ditadura em Minas Gerais. A mordaça da imprensa, a censura da
imprensa, tanto que, semana passada, não tivemos nada no Plenário
por medo da repercussão do seminário que a Assembléia patrocinou,
porque a indignação que houve aqui neste Plenário foi sentida por
alguns Deputados, principalmente do governo, que viram que alguma
coisa precisa ser feita.

Mas a imprensa não deu nem uma palavra, para não dizer nenhuma
linha. Portanto, Presidente, acho que temos de ter o direito de nos
manifestar. Não acho que este momento é oportuno para discutirmos
veto, discutir por que o governo fez... Todo veto, quando trata de
reforma tributária, de projeto de lei que mexe com o ICMS, repercute
na liberação desse recurso contra a Deputada. Falam que não têm
recurso, mas ele se encontra nesta lei que estamos analisando. E
apesar de ser um artigo, tem reflexos na discussão de V. Exa.

Se o Presidente autorizar, da minha parte não há dificuldade em
conceder-lhe aparte, Deputada Maria Lúcia.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Sr. Presidente,
autoriza-me a continuar?

O Sr. Presidente - De acordo com o art. 83 do Regimento Interno,
compete-nos fazer observar as leis e o Regimento Interno.
Concederemos a palavra à Deputada, oportunamente, para que se
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manifeste.
Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Deputada Maria Lúcia, a palavra
está com o Deputado Antônio Júlio. V. Exa. não precisa pedir
permissão ao Presidente para se pronunciar. Peça-a ao Deputado
Antônio Júlio, e tenho certeza de que, pela sua sensibilidade, vai-lhe
conceder aparte. V. Exa. não precisa pedir anuência a esta Casa para
solicitar aparte a quem estiver na tribuna. Peça ao ex-Presidente
Antônio Júlio, e tenho certeza de que lhe concederá aparte.

O Sr. Presidente - Deputado Gustavo Valadares, este Presidente
quer fazer cumprir o Regimento Interno, que, aliás, todo Deputado tem
obrigação de conhecer. E, de acordo com o Regimento Interno, em
seu art. 83, compete ao Presidente, como fiscal da ordem, tomar as
providências necessárias para o funcionamento normal das reuniões;
fazer observar as leis e o Regimento Interno; interromper o orador que
se desviar do ponto em discussão. V. Exa. está me colocando em
uma situação difícil, pois não faço nada sem me basear no Regimento
Interno. Respeito a Deputada Maria Lúcia, tanto quanto a V. Exa. e ao
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Gustavo Valadares - Respeito V. Exa. e peço desculpas
ao Deputado Antônio Júlio por atrapalhar seu pronunciamento.
Apenas gostaria de dizer, Sr. Presidente, que esta Casa se tem
baseado em dois pesos e duas medidas constantemente. Na última
reunião, no ano passado, nesta Casa, quando aqui estávamos para
votar o Orçamento e discutíamos um projeto, coincidentemente, de
autoria do Deputado Antônio Júlio, pela primeira vez na sua história, a
Assembléia Legislativa fez retirar a emenda de minha autoria, sem a
minha anuência nem a do autor do projeto, apesar de haver emendas
“frankensteins” - disse e repetirei - em projeto que tratava de bailarina
de Palácio das Artes e, ao mesmo tempo, de coisas que não tinham
absolutamente nada a ver com tal assunto. Foram mais de 100.
Desafio qualquer Deputado, pelo menos no final do ano, a não
encontrar 5, 10 ou 15 “frankensteins” aqui. Isso ocorreu no final do
ano - foram dois pesos e duas medidas - e, agora, está ocorrendo
novamente, Sr. Presidente. Por várias vezes, neste ano, diversos
Deputados - para não citar um único partido e um único Deputado -



1241

subiram à tribuna para falar de energia quando tratávamos de avião a
jato. E ficaram na tribuna, por uma, duas ou três horas, falando de
energia quando tratávamos de avião a jato. Respeito V. Exa., Sr.
Presidente, como colega de partido e Presidente desta Casa, mas a
Deputada Maria Lúcia tem todo o direito de pedir aparte ao Deputado
Antônio Júlio. E V. Exa., Deputada Maria Lúcia, não tem de pedir
anuência para fazer aparte a quem não está na tribuna. Quem tem de
lhe conceder aparte ou não é o Deputado Antônio Júlio. O Presidente
desta Casa, mais à frente, até pode chamar sua atenção, mas apartes
têm de ser concedidos exclusivamente por quem se encontra na
tribuna. Muito Obrigado.

O Sr. Presidente - Deputada Maria Lúcia, o art. 159 diz: “Durante a
discussão, o Deputado não pode desviar-se da matéria em debate”. É
só isso. Mas vamos conceder-lhe aparte na hora certa, para que
conclua suas palavras. Mas, pedimos ordem na discussão, embora
haja momentos em que necessitamos ter tolerância, até demais,
porque os Deputados fogem muito do assunto. Se pudermos manter a
ordem, isso é bom; se não for possível, também não proibirei ninguém
de falar, porque estamos num parlamento.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Na realidade, não
quero dizer que esses benefícios não devem ir para Cataguases.
Quero até agradecer ao governo por isso. Mas, como sou da base do
governo e Deputada majoritária nessa cidade, deveria ter sido
avisada. São R$500.000,00 para a construção de um matadouro e
R$1.000.000,00 para a construção de uma escola de enfermagem.
Como educadora, não tive conhecimento disso, apesar de, ontem à
tarde, ter estado na Secretaria de Educação. Não custaria nada terem
me avisado; senão, vai-se formando uma bola de neve entre a minha
função de Deputada e as atitudes que tenho de tomar nesta Casa.
Isso me contrariou muito, bem como outras coisas. Trabalhamos,
somos da base do governo, votamos tudo que precisa ser votado e,
quando pedimos, temos de esperar um ano, como esperei, mais três
meses, como estou esperando, e não sai o que solicitamos. É preciso
que tenham consideração conosco, pois é assim que trabalhamos no
âmbito do governo estadual. Deixo registrada aqui a minha
contrariedade, o meu protesto, não para impedir que as obras
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ocorram, mas para que, da próxima vez, nos avisem. E que me dêem
a chance de aparecer na inauguração dessas obras. Na realidade,
Cataguases acabou sendo, no contexto de Minas, uma cidade
maravilhosa. V. Exas. podem ir lá e ver: há sujeira por todos os lados,
um abandono total. E, quando é dado um benefício a essa cidade, não
participamos. Esse é o meu protesto. Muito obrigada, Deputada
Antônio Júlio. Isso vem somar ao que V. Exa. está dizendo, ao se
referir ao veto que, provavelmente, teremos de decidir, para que a
pauta ande.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputada. Sr. Presidente, às
vezes, precisamos fugir um pouco do assunto, mas tudo tem relação
com os vetos. Tudo que se discute na política tem as suas derivações.
A indignação da Deputada Maria Lúcia Mendonça também pode se
basear no veto do Governador sobre a questão do gás. Está prevista
para o próximo dia 26 uma grande manifestação em Minas Gerais
contra a política do governo do Estado em relação ao gás natural,
objeto desse veto. Minas ainda não se dispôs a discutir a questão com
as pessoas que o utilizam e as que foram induzidas a criar postos.
Hoje, em Belo Horizonte, diminuiu-se o consumo de gás natural. Essa
manifestação terá a participação de grandes proprietários e frentistas
dos postos de gás natural, por falta de uma política para o gás
veicular. O governo apenas veta, quando se tenta reduzir o ICMS do
gás veicular em Minas, o mais caro do Brasil. Não há uma política
clara de segurança para os que utilizam o gás, porque o governo
insiste em não querer discutir a questão. O governo está preocupado
com o lucro exorbitante da Cemig, o que, talvez, seja mais importante
que o gás.

O Deputado Leonardo Moreira (em aparte) - Gostaria de parabenizar
o nosso ex-Presidente Deputado Antônio Júlio pela sua exposição e o
Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana. Deputados e Deputadas desta
Casa, senhores e senhoras que nos assistem por meio da TV
Assembléia, quero dizer do problema que houve com a Deputada
Maria Lúcia. Tem tudo que ver com o veto que estamos apreciando
nesta manhã de hoje, por sermos base do governo. Deixamos aqui
registrada a nossa marca, a nossa presença.

O fato é que não pode ocorrer o que houve na cidade da nobre
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Deputada Maria Lúcia, que é Cataguases, seu berço natal, seu reduto,
cidade pela qual já prestou inúmeros serviços. Simplesmente,
Deputado Jayro Lessa, a Deputada foi surpreendida. A notícia foi boa,
diga-se de passagem, pois o governo do Estado está fazendo
inúmeros investimentos que beneficiam a população. Entretanto, V.
Exa. nem sequer tomou conhecimento dos R$1.500.000,00 em
convênios assinados. A Deputada é representante maior do Município
de Cataguases e uma das maiores da Zona da Mata e ficou sabendo
dessa notícia por meio do rádio. Somos testemunhas de que V. Exa.
foi um dos que mais trabalhou, se não for a maior responsável, ao
lado do governo do Estado, para que os recursos fossem liberados
para Cataguases.

Deixamos nossa ressalva, nosso apelo, nossa indignação contra
esse ato. O Democratas é base do governo, tem se comportado como
tal, mas, Deputada Maria Lúcia, a partir deste momento, temos que
nos pautar, cada vez mais, no que trará a transparência, a seriedade e
a dignidade para o Estado de Minas Gerais. Tenho a certeza de que
essa indignação também será externada pelo Líder, Deputado Jayro
Lessa, contra esse ato que é bom para a cidade, mas que não faz
justiça à pessoa que de fato trabalhou para que esses investimentos
se concretizassem, a Deputada Maria Lúcia. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Antônio
Júlio, a discussão desse veto, mais uma vez, confirma o tratamento
que o Governador do Estado dispensa a este Parlamento. Durante a
discussão do pacote tributário, salientamos, todo o tempo, a
importância de que a isenção também favoreça aos mais pobres, aos
mais necessitados. Isentamos a tributação de ICMS para o produtor
do álcool e para a distribuição de gás. Na época, discutimos a
importância de essa isenção chegar à boca da bomba, daí a
necessidade de abaixar o ICMS para as cooperativas de táxi.
Abaixamos para 3% do GLP para motoristas de táxi de cooperativas.
Deputado Antônio Júlio, isso valoriza o cooperativismo e vem ao
encontro de um projeto de desenvolvimento para Minas Gerais,
favorecendo uma das categorias que mais trabalham no Estado, a dos
motoristas de táxi que são vinculados às cooperativas. Esses taxistas
trabalham e muito contribuem para o debate político em Minas Gerais.
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Um motorista de táxi sabe o que se passa na política mineira. Ao vetar
essa proposta de redução do ICMS para o motorista de táxi, Minas
mostra, mais uma vez, que governa para os maiores, e não para os
menores. Acreditamos que derrubar esse veto é respeitar a decisão
do Parlamento, que foi discutida no 1º e 2º turnos; é valorizar o
cooperativismo em Minas e os taxistas. Depois de um amplo debate,
não podemos permitir que isso tudo seja destruído. Reafirmamos a
necessidade de derrubar esse veto. A Casa deve ser respeitada.
Nesse sentido, reforço o posicionamento da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, uma das mais ilustres desta Casa, nossa companheira na
Comissão de Educação, que muito tem trabalhado. Agora, ela foi pega
de surpresa por um governo a que ela tanto dá sustentação e que não
teve a sensibilidade de lhe comunicar uma atividade em sua cidade.

Isso mostra que este Parlamento precisa ser mais respeitado pelo
Exmo. Sr. Governador deste Estado. Esta Casa não é apenas
figurativa, mas tem um papel institucional que precisa ser respeitado.
Ao tomar a atitude de vetar reiteradamente posições amplamente
discutidas e aprovadas neste Parlamento, como ontem fez na cidade
de Cataguases em relação à Deputada Maria Lúcia Mendonça, com o
veto dos 3% para o gás das cooperativas de táxi, o Governador do
Estado parece transmitir a idéia de que o Parlamento, para ele, não
tem muita importância.

Então, achamos que é o momento de derrubarmos esse veto e
valorizarmos o taxista. Este, sim, merece o nosso respeito, o taxista
que trabalha arduamente. Devemos valorizar o cooperativismo,
porque é assim que o Estado irá pelo caminho do desenvolvimento,
ou seja, valorizando quem trabalha e dá um duro danado para
sustentar sua família. Então, temos de derrubar o veto e manter os 3%
de ICMS para as cooperativas de táxi, um grande favor que faremos a
Minas Gerais. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Antônio Júlio. Quero dizer aqui que tenho a certeza de que a
Deputada Maria Lúcia tem toda a razão, pois isso tem acontecido
todos os dias no governo, devido à falta de comunicação ou talvez à
falta de interesse do Secretário e dos parlamentares. Esta Casa tem
sido, a cada dia, menos respeitada junto aos Secretários, ao governo
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e a toda essa grande equipe que tem trabalhado para o
desenvolvimento e o crescimento de Minas Gerais, que todos
conhecemos. Mas nós, parlamentares, devemos ter compromisso com
nossas bases e cidades, não podendo deixar ocorrer o que acontece
diariamente.

São fatos em que o Secretário tem a caneta, é o dono da caneta, vai
lá e dá quanto quer para onde quer, sem dar satisfação a ninguém.
Ele não precisa pedir, é só assinar, e acontece como ocorreu comigo
e com a Deputada Maria Lúcia, os Deputados Antônio Júlio e Doutor
Viana, o PSDB e todos os partidos, infelizmente. Isso já foi dito ao
Governador, que ficou de colocar na Casa Civil mais pessoas para
controlar o seu secretariado, o que não ocorreu.

Infelizmente nós, nas bases do Democratas, não estamos felizes
com esse governo e o tratamento que nos tem sido dispensado na
Casa e a cada Deputado, em sua região. Isso tem acontecido todos
os dias. Hoje, para se falar com uma Secretária ou um Secretário de
Estado, sabe-se que as reuniões são marcadas para 60 ou 90 dias
depois. Isso ocorre todos os dias conosco, pelo menos comigo tem
acontecido. Sinto que temos de dar um basta e chegar a um acordo
com o governo, pois somos a sua base e precisamos ter respeito
próprio. Devemos respeitar a Casa e cada um de nós, porque como
estamos sendo tratados hoje, nesta Casa, como Deputado, é algo que
não deve acontecer em um governo que se diz parceiro da sua base.

A Deputada Maria Lúcia está coberta de razão, e isso ocorre não só
na Secretaria de Educação, mas também em todas as outras. Existe
uma falta de respeito com esta Casa e os Deputados, e devemos
chegar a um acordo interno - é um foro íntimo da cada um – para não
aceitarmos o que corre com cada um de nós. Não estou feliz no meu
desempenho como Deputado pelo fato de haver esses
acontecimentos, pequenos para alguns, mas grandes para cada um
de nós que tem responsabilidade, compromisso e obrigação de
trabalhar para o bem comum das nossas cidades do interior. Somos
aqui a voz que representa aquele povo que não tem oportunidade
nem meios para falar e mostrar ao governo o que pode ser melhorado
em cada cidade. Tanto para o Secretário, em Belo Horizonte, lá no ar-
condicionado e sem saber o que ocorre na base, quanto para a nossa
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base é muito complicado. Infelizmente, nas nossas cidades, fazem-se
coisas que deviam ser feitas do modo que não se devia fazer, o que
torna os Deputados, a cada dia, mais enfraquecidos no interior do
Estado. Quero dizer à Deputada Maria Lúcia que estamos juntos,
unidos e que trabalharemos para que isso não aconteça mais. Peço a
esta Casa que cada um se respeite, que tenham suas personalidades
e valorizem-se. Ninguém está aqui por ordem e por favor do governo,
mas porque fomos eleitos. Temos obrigações a cumprir com nossas
comunidades, com o povo que nos elegeu. Temos que pensar que o
mais importante não é a próxima eleição, mas sim cada dia que
vivemos. Temos que nos valorizar e saber que temos compromissos a
cumprir com o nosso Estado.

O Deputado Antônio Júlio - Quero fazer um comentário ao aparte do
Deputado Jayro Lessa. O governo está cumprindo à risca um velho
ensinamento do Hélio Garcia: base de governo não chora e nem
reclama. Base de governo tem que votar. Esse raciocínio está
equivocado. Por isso está aí a reclamação da Deputada Maria Lúcia e
dos companheiros, porque falta respeito, como V. Exa. disse. Os
Secretários são convidados a vir a esta Assembléia para participar de
reuniões de Comissão, mas só o Secretário de Defesa Social veio. Os
outros não vêm e mandam o assessor do assessor do chefe de
gabinete. Isso é um desrespeito com o Parlamento. Quando isso vem
da base mais explícita, ficamos felizes em ver que alguma coisa está
errada, equivocada.

Não posso acreditar que o Governador Aécio Neves - não é o
Governador Anastasia, o Governador Danilo de Castro ou o
Governador não sei quem - está sabendo dessas coisas. O
Governador é um homem que tem sensibilidade política.

A Polícia continua multando. Essa é uma semana boa para multar,
pois as pessoas derrubam uma árvore ou vão pescar. A pessoa
reclama da multa e dizem que foi o Governador quem mandou multar.
É isso que está acontecendo. Essa reclamação serve para clarearmos
a situação. Não estamos julgando o projeto do Governador pela forma
como o processo está sendo conduzido ou pela forma como o
Parlamento tem-se conduzido.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Quero fazer também
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referência ao debate sobre o veto ao Projeto de Lei nº 18.197. A
matéria que está chamando a atenção de todos nós foi mencionada
por vários Deputados e por V. Exa. e requer também um
posicionamento da nossa parte.

Em primeiro lugar, envio minha absoluta solidariedade à nossa
querida Deputada Maria Lúcia Mendonça. É uma Deputada atuante,
leal à base de governo, leal às suas origens, que tem sido aqui dentro
mais do que uma esperança, mas uma constatação da presença da
mulher de forma combativa, madura, experiente e extremamente
sensível às questões sociais.

Portanto, é absolutamente natural que todos nós venhamos trazer
solidariedade e que também possamos debater isso, ainda que
durante a análise de um veto. É óbvio que não é justo que ela, que
luta tanto por sua querida Cataguases - e sabemos que isso não é de
agora, mas de muitos anos -, que construiu boa parte de sua trajetória
como liderança, que vem lutando para que esses benefícios cheguem
à Cataguases, seja esquecida num determinado momento em razão
de um erro de comunicação que pode trazer-lhe algum prejuízo.

Esteja certa, Deputada Maria Lúcia, que o próprio Governador Aécio
Neves estará empenhando-se para corrigir esse equívoco terrível e
deixar claro ao povo de Cataguases e região suas ações em defesa
daquela comunidade e sua autoria nas reivindicações.

Não quero justificar o que aconteceu, pelo contrário. O Deputado
Antônio Júlio sabe que tenho procurado ter um comportamento
coerente com meus valores porque isso é da minha própria formação
moral e ética. Portanto, não virei dizer para fazermos de conta que
isso não aconteceu. Não, isso está errado. Como Líder da Maioria,
entendo que aliado verdadeiro do Governador Aécio Neves não tapa o
sol com a peneira. Está errado, é inadmissível e isso já ocorreu
comigo. Quando ocorre uma vez, ou de vez em quando, podemos
admitir que foi um descuido, mas tem faltado cuidado.

Recentemente, ocorreu algo comigo, em uma cidade em que sou
majoritário pelo segundo mandato e onde, há vários e vários meses -
na verdade, há mais de um ano - venho trabalhando pela construção
de um conjunto habitacional.

Durante a semana em que viajei de férias, no início de janeiro, um
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adversário político daquela cidade assinou um convênio e proclamou
que eu estava travando o convênio, sendo que, na verdade, o
documento estava pronto para ser assinado e era fruto de todo um
trabalho, de toda uma luta. Não se assina um convênio para construir
casa popular sem se fazer vistoria do terreno, sem fase preparatória.

Obviamente, houve uma ação do Secretário Danilo de Castro para
recompor os fatos, para mostrar que o que foi divulgado na cidade não
correspondia à verdade e que aquilo seria uma grande injustiça. Mas
aí, às vezes, já é tarde; às vezes, o prejuízo político já ocorreu.

Portanto, quero dizer o seguinte. Primeiro: o Deputado Antônio Júlio
foi muito feliz em sua fala antes de me conceder o aparte. Com
certeza, o Governador Aécio Neves não está a par disso, porque ele
tem uma trajetória de parlamentar. Construiu toda sua bagagem
política num processo de negociação, de entendimento, que é próprio
do parlamento.

O Governador Aécio Neves, em todas as oportunidades, é muito
claro e firme em demonstrar respeito pelo seu e meu partido, o PSDB,
e também pelos partidos aliados, que são os democratas, o PMDB e
tantos outros, que fazem parte dessa base ampla do Governador na
Assembléia, que, aliás, é fruto de toda uma história de trabalho.

Outro aspecto a se constatar. Deputado Antônio Júlio, um dos mais
experientes parlamentares desta Casa, sem dúvida, ao longo da
história, pelo menos da história mais recente de Minas, nunca se viu
um governo que tenha celebrado tantos convênios com as Prefeituras
e que também os pagou. Tem sido uma relação rotineira esses
convênios com as Prefeituras.

Não estou justificando nada. Estou apenas dizendo que, se essa é
uma das práticas do governo, se ele celebra convênio com as
Prefeituras, isso é muito bom, muito saudável. Fui Prefeito e sei que o
Município precisa da parceria com o Estado para superar uma série
de dificuldades. O Estado emprega melhor o dinheiro público quando
o aplica em parceria com os Municípios. Ele alcança, de maneira
direta, aquilo que está prejudicando a cidade ou está sendo uma
demanda da população.

Se o governo Aécio Neves é o mais atuante, talvez, daí, tenhamos
necessidade de nos reunir com o Secretário Danilo de Castro e com o
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próprio Governador para rever essa questão.
Temos uma relação muito tranqüila e produtiva com o governo. A

Assembléia mineira já escreve, nos anais de sua história, extremos
ganhos para o povo mineiro, numa ação de diálogo com o governo do
Estado, numa ação extremamente construtiva para melhorar alguns
projetos e alterar outros, mas sempre num ambiente de diálogo. Não
será nas obras que estamos levando ao povo mineiro que
estabeleceremos o desentendimento. E este governo é o que mais
leva obras ao povo mineiro.

Portanto, coloco claramente minha posição: sou solidário à
Deputada Maria Lúcia. Comungo com o sentimento de que é
inaceitável que o Secretário de Estado - e respeito todos eles -
continue assinando convênios sem tomar conhecimento de quem é o
Deputado majoritário, sem considerar a liderança política que defende
o Governador ou mesmo que seja um Deputado da Oposição. Que se
tome, pelo menos, uma atitude ética de delicadeza, de boa prática
política, assim como o Governador Aécio Neves nos tem ensinado ao
longo do tempo.

É preciso comunicar, compartilhar a ação do governo do Estado em
benefício do povo mineiro. Talvez, seja um somatório de coisas. O
governo que faz mais para os Municípios, que mais parceria constrói é
o governo que melhor comunica com sua base.

No que depender de mim, Deputado Antônio Júlio, farei coro com os
demais colegas, com todos os partidos, para que esse tipo de
problema seja superado. Não podemos parar de fazer os convênios;
não podemos parar de ajudar as Prefeituras.

É natural o Governador Aécio Neves desejar que Minas continue
avançando, mas, para isso, precisamos, de fato, chamar a atenção de
alguns Secretários para como essas coisas estão sendo feitas.

O Governador tem dito, com muita clareza, que sua vontade é
continuar prestigiando as Prefeituras e o Parlamento.

Sobre a análise do veto, tenho a dizer que tenho acompanhado o
assunto de perto.

Pelo menos no momento, Minas sofre muito com uma ação do
governo de São Paulo, que decretou a alíquota de 18% para o leite
empacotado, o leite industrializado de Minas e de outros Estados, que
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será vendido em São Paulo. É uma barreira comercial gritante, uma
guerra fiscal gritante.

Fui à Secretaria da Fazenda, e o que me disseram? “Olha, o que
São Paulo fez é inconstitucional”.

Vamos entrar na Justiça. Fiz um apelo à Secretaria para que reaja à
guerra fiscal, enquanto entram na Justiça. Caso contrário, vão quebrar
a indústria mineira de laticínios.

Mas digo isso somente para ilustrar algo que está no veto e que fala
sobre inconstitucionalidade e sobre a dificuldade de aprovar o projeto
da maneira que foi enviado. Não tem cabimento o Congresso Nacional
continuar nesse proselitismo, dizendo que quer fazer a reforma
tributária. O próprio Presidente Lula declara que quer fazê-la, mas não
agem. Ontem ouvi o Governador Aécio Neves dar um depoimento
sensato, dizendo que a oposição ao Governo Federal, do qual faz
parte por ser do PSDB, não dever ser, em nenhum momento,
oposição ao Brasil, que devemos unir forças para fazermos a reforma
tributária. Ele ainda disse que, mesmo a Oposição ajudando, o
governo não tem mostrado habilidade nem vontade de fazê-la andar.
Se ela não anda, vamos continuar em Minas sofrendo com uma
estrutura inadequada, complicada e cara para todos os produtores e
cidadãos, que, em última instância, pagam os impostos.

O Deputado Delvito Alves (em aparte) - Gostaria apenas de
manifestar nossa solidariedade à Deputada Maria Lúcia. Todos nós,
democratas, somos conhecedores de suas ações em defesa de sua
cidade e, sobretudo, na luta para a liberação desses recursos ontem
assinados pelo Prefeito de Cataguases. Na verdade, foram liberadas
duas verbas, uma de R$500.000.000,00 e outra de 1.000.000,00.
Quero dizer à Deputada Maria Lúcia que também atravesso a mesma
situação em minha cidade, onde temos o Prefeito como adversário
político. Mas temos de entender também o outro lado. Recentemente,
o nosso partido esteve no Palácio da Liberdade, e o Governador
ponderou que todo o seu secretariado, eminentemente técnico, causa
esses problemas políticos a ele e ao governo de Minas. Ele foi
bastante claro, ao dizer que todas essas injustiças cometidas por
alguns Secretários de Estados iriam ser reparadas por ele na
inauguração das obras. Todos sabem que esse pedido foi feito pela
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Deputada Maria Lúcia. Não temos dúvida de que o Governador e o
Secretário Danilo de Castro irão reparar essa forte injustiça cometida
contra a Deputada Maria Lúcia.

O Deputado Ivair Nogueira (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que, entra
governo, sai governo, as promessas são as mesmas, ou seja, que
chamarão o secretariado, que vão respeitar os Deputados e outras
coisas mais. Não precisa o Secretário ser político para se entender
com os Deputados, que são votados em suas respectivas cidades.
Isso é uma coisa natural. O Secretário pode ter o livro de votação ao
seu lado e comunicar aos Deputados coisas simples. O Deputado
Estadual tem 1 milhão em emendas e o Federal 8 milhões na
individual e mais 15 milhões na bancada. O Deputado Estadual hoje
está, cada vez mais, desvalorizado. Já demos uma lei delegada, e
hoje esta Casa só aprova o Orçamento e a Lei de Diretrizes Básicas.

Mas queria chamar a atenção para um outro tema, Deputado
Antônio Júlio. Estou muito preocupado com as clínicas do Detran. É
um assunto que merece uma discussão mais ampla. Acho que
inverteram a ordem dos fatores. Em primeiro lugar, liberaram o
decreto e, posteriormente, enviaram o projeto a esta Casa. Estamos
vendo regulamentações exigindo profissionais com mais de dois anos
de experiência. A firma hoje, para se estabelecer, tem de ter um
médico, um profissional especializado com tempo de experiência. Os
profissionais estão abandonando essas clínicas já estabelecidas e
montando suas próprias, o que é democrático. O que estamos vendo
é que é preciso estabelecer diretrizes, uma concorrência pública,
enfim, estabelecer a condição para dar essa permissão para que as
pessoas tenham suas respectivas clínicas.

Ontem fui procurado por pessoas que já detêm o credenciamento de
clínicas. Essas pessoas citaram o caso de Uberlândia, onde existem
uma ou duas clínicas, o que é pouco para uma cidade com uma
população como aquela. Hoje existem mais de 15 clínicas prontas
para serem credenciadas. Daqui a alguns dias iremos facilitar a
falsificação de documentos, porque lá, o próprio Delegado disse à
permissionária que não terá condições de fiscalizar a grande
quantidade de clínicas.
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Chamamos a atenção para a necessidade de uma discussão mais
ampla, a fim de buscarmos alternativas que estabeleçam critérios
justos para alguma modalidade de concorrência. Podem alegar que
não é possível estabelecermos critérios para uma concorrência. Isso é
possível, sim. Para isso existe um departamento jurídico que poderá
estabelecer critérios.

O mesmo deveria ser feito com os cartórios. Por exemplo, cidades
como Betim e Juiz de Fora possuem apenas um cartório de registro
de imóveis. É pouco, mas a criação de 10 cartórios é muito. Poderiam
ser estabelecidos critérios, como população, número de feitos e
atendimentos.

Abordei em minha fala dois temas: as clínicas e os cartórios. Como
disse o Deputado Irani Barbosa, se existem dificuldades, podem ser
gerados recursos, a fim de que seja estabelecida uma concorrência
pública. Dessa forma podem ser feitos leilões e colocados cartórios
vagos daqui para a frente, porque o critério do concurso público só
tem beneficiado os que detêm títulos. As pessoas que disputam pela
primeira vez jamais terão condições de chegar a ter um cartório.
Obrigado, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Ivair Nogueira. A
minha intenção também era citar a situação das clínicas. Existe
grande desrespeito do governo para com a Assembléia Legislativa.
Disse ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, e ao Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, que, se eu fosse Presidente, não
aceitaria, em hipótese nenhuma, a mensagem que o governo enviou a
esta Casa, sobre a regulamentação das clínicas. Após a publicação
de um decreto e de uma portaria, o governo nos enviou um projeto de
lei para que a Assembléia, por meio de lei, validasse o decreto e a
portaria.

Todos devem saber que ontem a Justiça suspendeu os efeitos do
decreto. Quais serão as conseqüências? Foram iludidas muitas
pessoas que fizeram investimentos em clínicas, que, agora estão
impedidas de ser credenciadas, porque não existiam critérios nem
forma legal. Isso foi feito de maneira atabalhoada, como se aquelas
pessoas que assim procederam tivessem a certeza da imunidade e da
impunidade.
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Isso está imperando neste governo. Tenho dito aqui que o
Governador tem assinado decretos, mas não sabe o que está
assinando. Tenho a certeza de que me estão ouvindo e achando ruim,
mas é isto que está acontecendo: o Governador está assinando
decretos sem saber os conteúdos, porque está confiando em pessoas
que estão jogando cascas de bananas no chão para que ele
escorregue. O Deputado Ivair Nogueira citou a questão das clínicas.
Quanto ao Decreto nº 44.309, o Deputado Domingos Sávio sentiu na
pele a revolta que foi manifestada aqui na segunda-feira.

Sr. Presidente, ao discutirmos um veto referente ao gás,
percebemos que não foram analisadas as conseqüências para Minas
Gerais. Na quarta-feira, se não me engano, haverá uma grande
manifestação em Belo Horizonte, feita por proprietários de postos de
gasolina que vendem gás veicular, frentistas e usuários, contra a falta
de uma política de governo para com essa classe tão sofrida. O
Deputado Irani Barbosa tentou encontrar uma solução, embora
paliativa, reduzindo o ICMS, principalmente das cooperativas, mas
não houve, por parte do governo, sensibilidade sequer para discutir
essa alternativa.

Agradeço, Sr. Presidente, o tempo que me foi concedido, apesar de
às vezes fugir do tema, mas isso mostra a importância da discussão.
Muitas vezes damos oportunidade de haver um diálogo neste
Plenário, porque o Plenário da Assembléia Legislativa está morto. É
preciso haver um pouco mais de complacência com os temas, porque
isso significa a oportunidade que os Deputados têm para discutir
vários assuntos. Assim poderemos voltar à velha prática do
parlamento, ou seja, a instituição da discussão, do debate, das
controvérsias. Infelizmente, isso não está acontecendo.

Quanto aos democratas, constatamos que algo implantado pelo
Estado estava sendo sentido, mas agora está doendo. Enquanto isso
não estava acontecendo com o partido, como aconteceu com o PFL, o
PMDB, o PDT e o PTB, ninguém sentia as dores, mas, quando o calo
dói, começa a revolta.

Acredito que estejam levando muito a ferro e fogo o ensinamento do
ex-Governador Hélio Garcia: “Base de governo não reclama nem
chora; base de governo tem de votar”. Isso é o que acontece hoje com
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os democratas. Desejamos que este Parlamento seja de debate,
apesar de, quando iniciamos um discurso, um ou outro faz aparte,
geralmente as reuniões terminam, como aconteceu hoje, com o
Plenário totalmente vazio. Pelo menos, o pessoal do governo,
principalmente os puxa-sacos, que encaminham as informações
truncadas, estão nos ouvindo e conhecendo as reclamações da
maioria. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica a todos os colegas que
as intervenções são feitas para a manutenção do Regimento Interno,
de forma democrática. Por liberalidade, permitimos as exposições de
todos os colegas. Alerto que, como diz no Livro do Eclesiástico, há um
tempo para cada coisa: tempo para plantar, tempo para colher, tempo
para sorrir, tempo para chorar, e assim por diante.

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.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª
SESSÃO ORDINÁRIA LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA, EM

12/3/2008
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, 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 Ruy
Muniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Deputado Antônio Júlio, encaminhando cópia dos Ofícios nºs
142 e 50/2008, expedidos pela Prefeitura Municipal de Martinho
Campos, referentes a problemas na gestão da saúde no referido
Município. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),



1255

compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.936, 1.938,
1.940, 1.941, 1.953, 1.954, 1.956, 1.962, 1.983, 1.984, 1.985, 1.987,
1.988, 1.989, 1.990, 1.991, 1.993 e 2.004/2008. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Carlos Mosconi solicitando sejam
convidados representantes do Conselho Estadual de Saúde para
debater, em reunião da Comissão, a saúde no Estado e outros
assuntos atinentes ao tema. 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 março de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Ruy Muniz - Delvito

Alves.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 41/2008, EM 12/3/2008

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Lafayette de Andrada, Gilberto Abramo e Weliton Prado (substituindo
este ao Deputado Almir Paraca, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Gilberto Abramo, declara aberta a
reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e, se possível, designar o
relator; a seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Weliton Prado para
atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos, por
unanimidade, os Deputados Lafayette de Andrada e Gilberto Abramo,
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Ato
contínuo, o Presidente “ad hoc” declara empossado como Presidente
o Deputado Lafayette de Andrada. O Presidente declara empossado
Vice-Presidente ao Deputado Gilberto Abramo e designa relator ao
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Deputado Wander Borges. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Wander Borges, Presidente - Almir Paraca - Delvito Alves.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

12/3/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho
Patrús Filho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Resolução nºs 1.413 e
1.724/2007; Projetos de Lei nºs 363, 1.406, 1.657, 1.711, 1.756 e
1.859/2007 (Deputada Gláucia Brandão); 1.866, 1.873, 1.877, 1.881,
1.917 e 1.932/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs
1.413 e 1.724/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 363, 1.406,
1.657, 1.711, 1.756 e 1.859/2007 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão); 1.866, 1.873, 1.877, 1.881, 1.917 e 1.932/2007 (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho). O Projeto de Lei nº 1.878/2007 é
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retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão, por
não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões
extraordinárias em 13/3/2008, às 9h30min e às 14h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e Inácio
Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados
a seguir: Projetos de Lei nºs 1.943/2007 (Deputado André Quintão);
1.949/2007 (Deputado Chico Uejo); 2.162/2008 (Deputado Inácio
Franco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº
2.162/2008, no 1º turno, é retirado de pauta por determinação do
Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 1.961, 2.017, 2.019, 2.020, 2.025 e 2.031/2008.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
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Ademir Lucas, Presidente - André Quintão - Chico Uejo - Domingos
Sávio - Inácio Franco.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2008
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite 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 apreciar a matéria constante da
pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.978/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Durval
Ângelo). 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
realizada reunião desta Comissão para, em audiência pública, debater
a situação dos 185 aspirantes da Guarda Municipal de Contagem que
ainda não foram nomeados pela Prefeitura, e Luiz Tadeu Leite, em
que solicita seja formulado apelo ao Sr. Orlando Adão de Carvalho,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, com vistas a que sejam
criadas mais duas varas criminais na Comarca de Montes Claros.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, com edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Carlin Moura - Ademir

Lucas.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/3/2008
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo, Paulo Guedes e Neider Moreira
(substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos
Pimenta, Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Paulo Cesar e Doutor
Rinaldo. 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 debater, em audiência pública, o
cronograma de obras na Rodovia MG-050 e a solução de problemas
relativos aos Municípios que fazem limite com a rodovia, sobretudo
naqueles próximos aos pedágios, além de obter informações sobre a
data de início da cobrança de pedágio, a apreciar a matéria constante
na pauta e a deliberar sobre proposição da Comissão. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Ana Paula Duarte
Mendes, Coordenadora da Parceria Público Privada representando
José Elcio Santos Monteze e Fernando Antônio da Costa Janotti,
respectivamente, Diretor-Geral e Vice-Diretor do DER-MG; os Srs.
Diogo Prosdocimi, Superintendente de Controle de Outorgas,
representando Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado de
Transporte e Obras Públicas; Élson Penha Silva, Secretário de
Desenvolvimento Econômico do Município de Divinópolis; Márcio
Mourão, Diretor Executivo da Associação Comercial e Industrial de
Divinópolis - Acid - e Presidente do Conselho de Desenvolvimento
Econômico do Município de Divinópolis; José Roberto Ometto, Diretor
Executivo, Benício Torres, Diretor-Presidente e Carlos Napolitano,
Gestor de Operações, da Concessionária Nascente das Gerais, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Doutor Rinaldo, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
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a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.004/2008 (relator:
Deputado Deputado Paulo Guedes), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimento nºs 1.891, 1.892, 1.907, 1.908, 1.909,
1.917, 1.927, 1.928, 1.939, 1.942, 1.973, 1.999, 2.011, 2.024, 2.028,
2.029, 2.045 e 2.046/2008. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.683 e 1.884/2007. 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 Braulio Braz em que solicita sejam
encaminhados ao Presidente do Conselho Diretor da Anatel pedidos
de informações referentes aos planos de expansão da Companhia
Telemar Norte Leste S/A no Estado, bem como a instalação de
telefones públicos pelas concessionárias de telefonia em Minas
Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Juninho Araújo, Presidente - Djalma Diniz - Almir Paraca - Gil

Pereira.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2008

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Inácio Franco e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander
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Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Rosival Araújo, Coordenador-Geral
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor Mineral; José
Osvaldo Rosa de Souza, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Extrativas de Paracatu e Vazante; Marcos Tadeu Silva
Gama, Associação Comunitária da Região de Machadinho; e Irineu da
Silva, da Comunidade Santa Rita, solicitando providências para
minimizar os efeitos da atividade minerária, principalmente daqueles
que sofrem diretamente com o resultado da exploração mineral da Rio
Paracatu Mineração S.A.; José Flávio Mayrink Pereira,
Superintendente da Região Central Metropolitana de Belo Horizonte,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.728/2007,
desta Comissão; da Sra. Marina Domingues, solicitando apoio desta
Comissão para obter informações para conclusão do seu trabalho final
de graduação, referente à proposta de preservação e criação do
Parque Ecológico Alto das Maravilhas, em Santa Luzia; do Sr.
Francisco Augusto, Presidente da Associação Ambientalista e Social
do Alto da Serra do Cipó - Amas-Cipó, encaminhando documentação
referente à Proposta de Ação Legislativa nº 565; e da Associação
Comunitária Educacional, Cultural e de Radiodifusão Carimbado; da
Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e do
Comércio de Quartzito da Região de São Thomé das Letras; da
Associação dos Prestadores de Serviços e Transportadores de São
Thomé das Letras e Região, e do Sindicato Intermunicipal de Rochas
Ornamentais do Estado de Minas Gerais, publicada no “Diário do
Legislativo”, em 13/3/2008. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.951/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Inácio Franco); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 1.706/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
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Inácio Franco, em virtude de redistribuição). O Deputado Almir Paraca
faz a leitura da nova redação do Parecer para o 1º Turno do Projeto
de Lei nº 1.566/2007. A Presidência consulta os membros se a nova
redação está de acordo com o que foi deliberado na reunião anterior e
dá-a por aprovada. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.920, 1.925,
1.943, 1.945, 1.946, 1.950, 1.955, 1.957 a 1.960, 1.964, 1.965, 1.997,
1.998, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.032 e 2.036/2008. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.859/2007. 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 Fábio Avelar em que solicita que, na
audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 1.444/2007, do
Governador do Estado, seja ouvido também o Sr. Ricardo de
Magalhães Barbalho, analista ambiental do Ibama; e Durval Ângelo
em que solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Direitos Humanos, para debater os Projetos de Lei nºs
124 e 1.304/2007, que dispõem sobre o Parque Estadual da Serra do
Rola-Moça. A Presidência recebe requerimento do Deputado Paulo
Guedes em que solicita a realização de audiência pública, com os
convidados que menciona, para discutir o Decreto nº 44.121, de
29/9/2005, do Governador do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Inácio Franco - Almir

Paraca.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Lafayette de Andrada e
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Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão; e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2008:
ofícios dos Srs. Euvaldo Bittencourt Júnior, Gerente de Projeto da
Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos, da
Secretaria Nacional de Direitos Humanos; César Medeiros, Diretor do
Departamento de Gestão Integrada da Política, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; do Sr. Dimas Wagner
Lamounier e da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, respectivamente,
Superintendente Regional e Gerente da Caixa Econômica Federal. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.690/2007 (Deputado Lafayette de Andrada); 16/2007 e 2.041/2008
(Deputado Antônio Júlio), no 2º turno; Projetos de Lei nºs 1.885/2007
(Deputado Jayro Lessa); 2.042 e 2.044/2008 (Deputado Lafayette de
Andrada), 2.043/2008 (Deputado Sebastião Helvécio), 2.047/2008
(Deputado Zé Maia) e 2.050/2008 (Deputado Agostinho Patrús Filho);
e Projeto de Lei Complementar nº 7/2007 (Deputado Lafayette de
Andrada), 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 os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.690/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator:
Deputado Lafayette de Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 2.041/2008 (relator: Deputado Sebastião Helvécio,
em virtude de redistribuição); 2.042/2008 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2.044/2008 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada); 2.043/2008 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio) e 2.050/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude
de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Elisa
Costa, em que solicita seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, o Projeto de Lei nº 2.164/2008, que dispõe sobre as
competências, atribuições e autorizações da Copasa-MG. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Jayro Lessa - Ana Maria

Resende.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2008
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Paulo Guedes (substituindo este à
Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. 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 da pauta e comunica o recebimento de ofício da Deputada
Vanessa Grazziotin, Presidente da Comissão da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, publicado no
“Diário do Legislativo” de 15/3/2008. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.019/2008
(relator: Deputado Vanderlei Miranda), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
2.049/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, é aprovado requerimento da Deputada Gláucia
Brandão em que solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão
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de Cultura e da de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo,
com a presença de convidados, com vistas à apresentação das ações
realizadas pelo poder público, sociedade civil organizada, em prol da
Estrada Real, no que tange à preservação da cultura e do acervo
histórico e às atividades turísticas realizadas nesse complexo.
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 março de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Eros

Biondini.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2008
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Walter
Tosta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.056/2008 (Deputado Walter Tosta); 250/2007,
2.052 e 2.068/2008 (Deputado Domingos Sávio); 2.108/2008
(Deputada Elisa Costa); 2.067/2008 (Deputado Antônio Carlos
Arantes), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.989/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
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Projetos de Lei nºs 1.275 e 1.700/2007, 2.003 e 2.029/2008 (relator:
Deputado Domingos Sávio); 1.940 e 1.960/2007, 2.017 e 2.037/2008
(relatora: Deputada Elisa Costa), 1.958, 1.962/2007, 1.987/2008, este
com a Emenda nº 1, 1.998, 2.021/2008 (relator: Deputado Walter
Tosta), 2.005, 2.008, 2.033/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a
votação é aprovado o Requerimento nº 2.015/2008. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Elisa Costa.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2008
Às 16h5min, 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 e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
1º turno, do Projeto de Lei nº 1.220/2007 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Weliton Prado).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 2.009, 2.014, 2.016, 2.026 e 2.027/2008.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Padre João em que
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solicita seja realizada audiência pública para discutir e dar
encaminhamento aos desdobramentos da política habitacional no
Estado, em razão de reunião realizada nesta Comissão no ano de
2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Padre João.

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

1.703/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Virgolandense de
Produtores Rurais, com sede no Município de Virgolândia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/10/2007 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 1.703/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Virgolandense de Produtores Rurais, com sede no
Município de Virgolândia.

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. 28, que
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as atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores ou sócios não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 32, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.703/2007.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.855/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade instituir feriado estadual no Dia Nacional da
Consciência Negra, comemorado anualmente no dia 20 de novembro.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo” em 24/11/2007, 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 1.855/2007 pretende instituir feriado estadual no

Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado anualmente no dia
20 de novembro.

A instituição de feriado é matéria inerente ao direito do trabalho, uma
vez que interfere diretamente nas relação trabalhistas entre
empregados e empregadores. Em dias de feriado, setores da
economia não podem funcionar, exceto com prévia permissão da
autoridade competente e mediante pagamento de dobra salarial, sob
pena de autuação administrativa, como dispõe os arts. 68 a 70 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Na repartição de competência legislativa, a Constituição da
República reservou, no inciso I do art. 22, o direito do trabalho como
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matéria privativa da União, cabendo, portanto, somente a esse ente
federativo o poder de decretar feriados.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei Federal nº 9.093, de
1995, que dispõe sobre feriados. Em seu art. 1º, essa norma
estabelece quais são os feriados civis, reservando, em seu inciso I, à
lei federal a instituição de datas relevantes à história da Pátria ou da
nacionalidade, como o Dia da Independência do Brasil, ou das lutas
pela organização e afirmação de grandes massas populares no
mundo contemporâneo, como o Dia do Trabalho. Nos incisos II e III,
cria como feriados a data magna dos Estados e os dias do início e do
término do ano do centenário de fundação dos Municípios, deixando a
cada um desses entes federativos a determinação do dia específico a
ser considerado.

Os feriados religiosos são tratados no art. 2º da citada Lei nº 9.093,
que institui a possibilidade de guarda em número não superior a
quatro, incluída a Sexta-Feira da Paixão, deixando o estabelecimento
das datas para lei municipal.

Assim sendo, a União não delegou competência aos Estados e
Municípios para criarem feriados, mas apenas deixou a eles a
possibilidade de declararem as datas de acordo com as conveniências
e tradições locais.

Ademais o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.069-8, acatou o entendimento de sua
relatora, Ministra Ellen Gracie, de que está implícito no poder privativo
da União de legislar sobre o direito do trabalho o de decretar feriados
civis, mediante lei federal ordinária. Com relação à legislação federal
sobre o assunto, a relatora observou que o referido diploma
representa a instituição das hipóteses de feriado, exaustivamente
enumeradas, que delegou à lei estadual ou municipal tão-somente a
fixação dos dias em que deverão recair os feriados previamente
concebidos.

Diante dessas considerações, o projeto de lei em análise possui
vício intransponível de invasão da esfera de competência
constitucional reservada à União e não pode tramitar nesta Casa.

Entretanto, cabe ressaltar que a pretensão da proposição é meritória
e oportuna. Em 2003, foi criada pelo governo federal a Secretaria
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Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial como
reconhecimento das lutas históricas do Movimento Negro Brasileiro,
com a missão precípua de estabelecer iniciativas contra as
desigualdades raciais no País. Sugerimos que o Movimento Negro
encaminhe à Câmara dos Deputados, por meio dessa Secretaria ou
da bancada mineira, solicitação para se instituir feriado nacional no
Dia Nacional da Consciência Negra.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.855/2007.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.054/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela visa a

dar denominação a próprio estadual localizado no Município de Juiz
de Fora.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.054/2008 pretende dar a denominação de

Comendador Pantaleone Arcuri ao prédio localizado na confluência da
Praça Antônio Carlos com a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Espírito
Santo, no Município de Juiz de Fora.

O Comendador Pantaleone Arcuri, cidadão exemplar, é referência
para os moradores de Juiz de Fora. Empreendedor, foi um dos
responsáveis pela edificação do imóvel a que se pretende denominar,
no qual foi instalada no passado a sede comercial da Companhia
Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri.

Cedido pelo Estado ao Município de Juiz de Fora em 1990, pelo
prazo de 20 anos, abriga atualmente o Projeto Menina Artesã, sob a
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responsabilidade da Associação Municipal de Apoio Comunitário -
Amac.

Falecido o Comendador, figura admirada pelos seus conterrâneos, é
oportuno homenageá-lo, conforme a proposta do Governador do
Estado.

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

2.054/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.065/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios do
Circuito Villas e Fazendas de Minas - AVFM -, com sede no Município
de Conselheiro Lafaiete.

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 2.065/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Municípios do Circuito Villas e Fazendas de Minas,
com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, que tem por
finalidade promover a elaboração de um plano integrado para
desenvolvimento sustentável do Circuito Villas e Fazendas de Minas,
assessorando as Prefeituras, e entidades públicas e privadas que dele
participem. Além disso, atua na defesa dos interesses de seus
associados junto ao poder público e à iniciativa privada, com os quais
colabora para a correta implantação das políticas públicas no setor do
turismo regional. Promove ações que visam à capacitação e ao
treinamento dos recursos humanos da região, contribuindo assim
como formadora de mão-de-obra qualificada para a referida área. Na
publicidade e na comunicação, desenvolve periodicamente
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campanhas de largo alcance para fomento e divulgação do turismo no
Circuito Villas e Fazendas de Minas.

Com essas iniciativas, a Associação pretende promover a
preservação dos patrimônios natural, histórico e artístico; a melhoria
do sistema de transporte turístico; o aperfeiçoamento dos serviços de
telecomunicações, eletrificação e segurança e a criação de um
sistema integrado de informações turísticas.

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

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

2.065/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.108/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos do Distrito de Vista Alegre, com sede no Município de Claro
dos Poções.

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 2.108/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos do Distrito de Vista Alegre,
com sede no Município de Claro dos Poções, que tem por finalidade
promover o desenvolvimento da zona rural e representar a
comunidade junto aos órgãos públicos e entidades privadas na busca
de atendimento às suas demandas.

Além disso, a referida Associação mantém iniciativas no campo da
assistência social, direta ou indiretamente, e presta aos necessitados
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auxílio de natureza econômica. Realiza, ainda, eventos culturais e
sociais, o que permite a melhoria da convivência entre os habitantes
da região.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como objetivo retificar o nome da entidade, em
consonância com a forma consignada no art. 1º de seu estatuto.

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

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

2.108/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.111/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em
análise tem por objetivo instituir o Dia da Comunidade Japonesa.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.111/2008 pretende criar no âmbito do Estado o

Dia da Comunidade Japonesa, a ser comemorado anualmente no dia
18 de junho, em alusão à chegada do primeiro navio com imigrantes
nipônicos. De acordo com o art. 1º, essa data comemorativa passará a
integrar o calendário oficial do Estado.

Com referência à atividade legislativa, a Constituição da República,
no art. 22, enumera as matérias sobre as quais a competência de
legislar está reservada privativamente à União e, no art. 30, indica
aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local, devem
ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado, segundo o § 1º do art. 25,
ficam reservadas as competências que não lhe sejam vedadas. Infere-
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se, à luz dos dispositivos mencionados, que o Estado membro pode
legislar sobre o tema em análise.

Com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da
Carta mineira não relaciona o assunto em tela como de iniciativa
reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas.
Portanto, não há óbice à sua apresentação por membro desta Casa.

Cabe lembrar que não há um calendário oficial do Estado, pois cabe
a cada uma das secretarias estabelecer as datas relacionadas com
seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades específicas que
serão desenvolvidas. Assim, a inclusão de data comemorativa no
calendário de determinado órgão estatal é realizada por meio de ato
administrativo, sem que seja necessário tal comando no texto da lei.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste
parecer, que dá nova redação ao art. 1º da proposição, suprimindo a
determinação de incluir a data ora instituída no calendário oficial do
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.111/2008 com
a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Dia da Comunidade Japonesa, a ser

comemorado anualmente no dia 18 de junho.”.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.112/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem

por escopo instituir o Dia Estadual do Pesquisador Científico.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” em 6/3/2008 e,

em seguida, distribuída a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
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preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.112/2008 tem por escopo seja instituído o Dia

Estadual do Pesquisador Científico, a ser comemorado anualmente no
dia 15 de fevereiro, ocasião em que serão homenageados os
pesquisadores científicos, em especial, os mineiros.

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 da referida Carta. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União nem do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia ou 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.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.112/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.118/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Chico Mendes - Grupo VI, com sede no Município de Arinos.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.118/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Chico Mendes - Grupo VI, com sede no
Município de Arinos.

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 parágrafo único do art. 16 do seu estatuto
determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas; e o art. 38 preceitua que, no caso de sua dissolução, o
remanescente do seu patrimônio líquido será destinado a entidade
sem fins econômicos, qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790,
de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas sem
fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - Oscip -, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.118/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely
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Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.121/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Casa da Criança de
Presidente Olegário, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.121/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Casa da Criança de Presidente Olegário.
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. 29 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
não serão remuneradas; e o art. 33 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidade pública.

Objetivando corrigir o nome da entidade, de acordo com o art. 1º de
seu estatuto, apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.121/2008, com a seguinte Emenda nº
1.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Criança, com

sede no Município de Presidente Olegário.”.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

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

2.126/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 172/2008, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação a escola estadual localizada no Município
de São Joaquim de Bicas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/3/2008 e a
seguir encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.126/2008 tem por objetivo dar a denominação

de Escola Estadual Professora Geralda Eugênia da Silva à escola
estadual localizada na Rua Coronel Gervásio Lara, s/nº, no Bairro
Tereza Cristina, no Município de São Joaquim de Bicas.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão listadas no art. 22 da Constituição da
República. As de competência do Município, previstas no art. 30,
asseguram-lhe a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades. Quanto ao Estado, a regra básica
está consagrada no § 1º do art. 25 da Lei Maior, 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 pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.
Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, q ue, além de atribuir
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ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre a matéria, fixa
que o homenageado seja falecido e se tenha destacado por serviços
prestados à coletividade e que não haja outro bem com a mesma
denominação no Município. Essas exigências foram plenamente
atendidas, conforme esclarecimentos do autor da matéria.

Quanto à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não
inseriu a matéria em análise no domínio da iniciativa reservada à
Mesa da Assembléia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas, sendo perfeitamente adequada a
apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe
a organização da administração pública.

Encontrando-se a proposição em análise em harmonia com o
ordenamento vigente, inexiste óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.126/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.128/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

como objetivo instituir o Dia Estadual de Combate aos Maus-Tratos
contra Idosos.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 7/3/2008, foi a matéria
distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.128/2008 tem como objetivo instituir o Dia

Estadual de Combate aos Maus-Tratos contra Idosos, a ser
comemorado anualmente em 21 de setembro. O seu art. 2º preceitua
que nesta data serão desenvolvidos, especialmente nas escolas
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públicas, seminários, palestras, debates e outros eventos alusivos ao
tema.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira e desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22; e, aos Municípios, sobre assuntos
de interesse local, conforme preceitua o art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção à que ora examinamos. Infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste Parlamento é facultada, no caso, a iniciativa
do processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.128/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 492/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
492/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.152/2005, cria o Programa de Aproveitamento da Água Emergente
de Lençol Freático em Edificações e dá outras providências.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas nºs 1 a 3, que apresentou.

Na reunião do dia 9/5/2007, esta Comissão aprovou requerimento
solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam. Até o momento, a resposta não
consta nos autos do processo.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 102, VIII, combinado com o art.
188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise cria o Programa de Aproveitamento da Água

Emergente de Lençol Freático em Edificações com o objetivo de
estimular a utilização desse recurso natural em atividades que não
requerem água tratada, contribuir para a redução do consumo de
água potável e coibir o desperdício de recursos hídricos. Na forma
proposta, esse programa será desenvolvido no âmbito da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
juntamente com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –,
que deverão celebrar convênios com Municípios e parcerias com o
setor privado para a realização das seguintes ações: estabelecimento
de normas construtivas que determinem o aproveitamento da água
que mina do lençol freático como requisito para o licenciamento e a
aprovação de edificações urbanas; análise físico-química e
bacteriológica da água subterrânea emergente do lençol freático;
incentivo à instalação de equipamentos e à adaptação de sistemas
hidráulico e elétrico que possibilitem a utilização da água que mina do
lençol freático em atividades que não requerem água tratada, como a
limpeza de áreas externas e a irrigação de parques e jardins;
implantação de sistemas locais de captação e distribuição do
excedente de água existente nas edificações para uso em limpeza e
jardinagem urbanas; fiscalização do descarte de água em edificações.

A Comissão de Constituição e Justiça, com o intuito de adequar a
proposição ao ordenamento jurídico, apresentou três emendas, sem,
contudo, alterar a essência e os objetivos do texto original.

Os lençóis freáticos são formados a partir da infiltração e
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acumulação, no subsolo, de águas provenientes de chuvas, rios e
lagos. Em determinadas situações, obras de escavação para a
construção civil podem atingir o nível do lençol freático, fazendo com
que as águas subterrâneas emerjam e comecem a fluir
descontroladamente na superfície ou precisem ser continuamente
bombeadas para evitar o alagamento de edificações erguidas no local.
O foco do projeto é justamente estabelecer obrigações e
procedimentos para o aproveitamento dessas águas.

A Constituição Federal estabelece que todas as águas são de
domínio público. As águas superficiais são de domínio da União ou
dos Estados; já as águas subterrâneas são de domínio dos Estados,
aos quais compete definir os critérios, autorizar e fiscalizar a sua
utilização. Em Minas Gerais, a gestão de recursos hídricos é regida
pela Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de
recursos hídricos e pela Lei nº 13.771, de 2000, que dispõe sobre a
administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas
de domínio do Estado. Essas normas, além de vários outros
comandos, estabelecem que são sujeitos a outorga pelo poder público
os direitos de uso de recursos hídricos tais como: acumulações,
derivações ou captação de parcela de água existente em um corpo de
água; extração de água de aqüífero subterrâneo; outros usos e ações
que alteram o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente
em um corpo de água.

Estabelecem, também, que o Igam é o órgão responsável pela
outorga e fiscalização do uso de recursos hídricos e definem as
infrações relativas ao assunto, entre as quais citamos: derivar ou
utilizar recursos hídricos sem a respectiva outorga de direito de uso;
deixar de cadastrar obra de captação conforme exigido por lei ou
regulamento; provocar a salinização ou poluição de aqüíferos
subterrâneos; deixar de vedar poço ou outra obra de captação
abandonados ou inutilizados.

É importante ressaltar que a legislação prevê a inexigibilidade da
outorga de uso de água para satisfazer as necessidades de pequenos
núcleos populacionais distribuídos no meio rural, bem como para
captações consideradas insignificantes. Entretanto, mesmo assim,
exige-se que esses usos sejam informados ao Igam para fins de
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cadastro e atualização do Sistema Estadual de Recursos Hídricos.
Esse controle é especialmente importante para a preservação da
qualidade das águas subterrâneas, pois qualquer tipo de escavação
que as intercepte é potencial foco de contaminação desses aqüíferos.

A partir de tais considerações, fica claro que qualquer captação,
obra e ação que atinjam o lençol freático - incluindo edificações em
áreas urbanas - sujeitam-se às disposições contidas nas citadas leis
e, portanto, devem ser controladas pelo órgão estadual competente. É
desnecessário, assim, editarmos um novo diploma legal para
disciplinar o uso de águas provenientes de lençóis freáticos atingidos
por edificações.

Entretanto, julgamos ser oportuno promover uma alteração pontual
na citada Lei nº 13.771, de 2000, que dispõe sobre a administração, a
proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do
Estado, para dar maior clareza sobre o controle a ser feito em obras
civis que porventura atinjam aqüíferos subterrâneos. Com esse intuito,
estamos apresentando o Substitutivo nº1 ao final deste parecer.

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

492/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 32 da Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que

dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas
subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 32 da Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32 - As escavações, sondagens ou obras para pesquisa

mineral, para construção civil ou para outros fins que atingirem águas
subterrâneas cujas atividades tenham sido encerradas terão
tratamento idêntico ao dispensado às captações ou aos poços
abandonados, de forma a preservar e conservar os aqüíferos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Fábio Avelar, Presidente e relator - Wander Borges - Inácio Franco.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.588/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em

epígrafe acrescenta o art. 8o-A à Lei Delegada no 112, de 25/1/2007.
Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007, o projeto foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, para receber parecer.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus
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 em análise pretende acrescentar o art. 8o-A à Lei

Delegada no 112, de 25/1/2007, que dispõe sobre a organização e a
estrutura da administração pública do Poder Executivo do Estado e dá
outras providências. Dessa forma, o Programa Estado para
Resultados, instituído pela referida lei, passaria a ter como uma de
suas finalidades a dinamização e a simplificação da administração
pública estadual direta e indireta, por meio da utilização de medidas
que visem a simplificar procedimentos administrativos, a
desconcentrar atividades e a eliminar documentos, controles e
exigências desnecessários; e de ferramentas eletrônicas e de internet
para simplificar e otimizar os processos administrativos e eliminar
formalidades burocráticas, possibilitando à administração pública
ajustar-se ao modelo de tecnologia da informação denominado “e-
gov”.

Inicialmente, convém esclarecer que tem sido freqüente a
apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo
sobre a criação de programas, tema que, embora seja relevante, sob
a ótica do interesse público, encontra óbice em nosso ordenamento
constitucional.

Com efeito, a instituição de programas tem natureza administrativa,
razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do
Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de
utilidade pública, observadas as diretrizes constitucionais e as normas
aprovadas pelo Legislativo. Dessa forma, a criação de determinado
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programa pode ser efetivada mediante decreto do Governador do
Estado ou por meio de resolução de Secretário de Estado, conforme o
caso. Não há, pois, necessidade de lei formal para a sua
implementação, por se tratar de atividade que integra o rol de
competências do Executivo.

No caso do projeto em apreço, embora o Programa Estado para
Resultados tenha sido instituído por meio de lei delegada – lei
elaborada pelo Governador do Estado, por solicitação à Assembléia
Legislativa –, o que seria desnecessário, uma vez que, como
ressaltado, a elaboração e a execução de programa administrativo
prescinde de previsão legal, não é permitida ao Legislativo a
ingerência nessa matéria, sob pena de violação do princípio da
separação dos Poderes, consagrado no art. 2o da Constituição da
República. Cabe, portanto, exclusivamente ao Governador do Estado,
na elaboração e no desenvolvimento do programa, eleger prioridades
e decidir quais ações governamentais serão executadas.

Ademais, além dos argumentos expendidos, vale lembrar que o
programa em questão diz respeito à organização da administração
pública estadual, tendo por objetivos viabilizar a ação coordenada do
Estado nas áreas de resultado definidas no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado – PDMI –; alinhar as ações estratégicas
de governo, de forma a proporcionar a atuação articulada dos órgãos
e entidades encarregados da gestão de projetos estruturadores e
projetos associados; incentivar o alcance dos objetivos e metas das
áreas de resultado, projetos estruturadores e projetos associados;
acompanhar e avaliar os resultados das políticas públicas
implementadas pela administração pública do Poder Executivo
Estadual e oferecer conhecimento público das metas e dos resultados
relacionados à gestão estratégica do governo, de forma a contribuir
para o seu controle social.

Com referência a esse assunto, vislumbramos também
inconstitucionalidade formal do projeto por vício de iniciativa, já que
diz respeito a matéria relativa ao funcionamento da administração
pública, que, nos termos do art. 66, III, da Constituição mineira, é de
iniciativa privativa do Governador do Estado.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.588/2007.

Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.741/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe “autoriza o Poder Executivo a firmar convênios para
reprogramar máquinas de loteria instantânea eletrônica apreendidas e
destiná-las para uso educacional”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus 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 exame pretende autorizar o Poder Executivo a

firmar convênios para reprogramar máquinas de loteria instantânea
eletrônica apreendidas e destiná-las para uso educacional. Relata o
autor da proposição que programas desenvolvidos no âmbito de
Municípios de outros Estados têm logrado êxito ao reprogramar tais
equipamentos, vulgarmente conhecidos como máquinas caça-níqueis,
para utilização de alunos de escolas públicas, o que tem reduzido o
déficit de equipamentos nessas instituições.

Não há que discutir o mérito da proposta que dá aos referidos
equipamentos uma destinação educacional. Todavia o projeto padece
de vícios insanáveis de inconstitucionalidade,como demonstraremos a
seguir.

Conforme já foi salientado reiteradas vezes por esta Comissão, o
Poder Legislativo não tem competência para editar norma autorizando
o Executivo a firmar convênio, uma vez que a celebração de convênio
é atividade de caráter eminentemente administrativo, sendo, portanto,
da competência deste último. Assim, dispõe a Carta mineira, no art.
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90, XVI, que compete privativamente ao Governador do Estado
celebrar convênio com entidade de direito público ou privado.

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165, publicada
no “Diário da Justiça” de 26/9/97, decidiu que o Executivo não
necessita da autorização do Legislativo para firmar convênios,
suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual, o qual determinava que competia à Assembléia Legislativa
“autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado com
entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de
urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização,
desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias
subseqüentes à sua celebração”.

Ademais, é importante ressaltar que a atividade de exploração de
caça-níqueis tem suscitado intensas disputas judiciais, com decisões
tanto pela apreensão dessas máquinas quanto por sua liberação. Ao
se manifestar sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3060/GO-Goiás, publicada no
“Diário de Justiça” de 1º/06/2007, decidiu pela cassação das liminares
autorizativas do funcionamento desses equipamentos, pronunciando-
se, pois, pela ilicitude da atividade.

O art. 50, combinado com o art. 51, do Decreto-Lei nº 3.688, de
1941, a Lei das Contravenções Penais, tipifica a exploração de jogos
de azar como contravenção penal. Eis a íntegra dos referidos
dispositivos:

“Art. 50 - Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou
acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa,
estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e
objetos de decoração do local.

(...)
§ 3º - Consideram-se jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou

principalmente da sorte;
(...)
Art. 51 - Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:”.
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Destaque-se, por ser oportuno, que um dos efeitos da condenação
penal é a perda em favor da União de instrumentos do crime que
consistam em coisas cuja fabricação, alienação, uso, porte ou
detenção constitua fato ilícito. Tal norma está prevista no art. 91 do
Código Penal, Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 7/12/40. A Lei de
Contravenções Penais não prevê norma para a destinação dos bens
apreendidos em virtude de sentença condenatória, mas estabelece,
em seu art. 1º, que se aplicam às contravenções as regras gerais do
Código Penal, sempre que a lei não dispuser de modo diverso.

Assim, pode-se constatar que a destinação de bens apreendidos é
tema afeto ao campo do direito penal, matéria de competência
privativa da União, nos termos do art. 22 da Constituição Federal.
Também no que tange à competência para legislar sobre sistema de
consórcios e sorteios, cumpre invocar o disposto no art. 22, inciso XX,
da Constituição da República, que atribui competência privativa à
União para legislar sobre a matéria. Aos Estados membros compete,
tão-somente, a exploração dessas atividades, mas não o seu
disciplinamento jurídico.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.741/2007.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
“altera as Leis nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.786, de 27
de outubro de 2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,
e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 28/12/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
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forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise altera as Leis nº 15.462, de 13/1/2005, nº

15.786, de 27/10/2005, e a Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007. A Lei
nº 15.462, de 2005, institui as carreiras do Grupo de Atividades de
Saúde do Poder Executivo. Já a Lei nº 15.786, de 2005, estabelece as
tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades
de Saúde e dispõe sobre a Vantagem Temporária Incorporável - VTI.
Por sua vez, a Lei Delegada nº 175, de 2007, dispõe sobre o Grupo
de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de Cargos de
Provimento em Comissão e as funções gratificadas das
administrações autárquica e fundacional do Poder Executivo.

As medidas propostas no projeto de lei tratam das carreiras do
Grupo de Atividades de Saúde, compreendendo a Secretaria de
Estado de Saúde - SES -, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - Fhemig -, a Fundação Ezequiel Dias - Funed -, a Fundação
Centro de Hematologia e  Hemoterapia  de Minas Gerais -
Hemominas - e a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
- ESP.

O projeto reajusta as tabelas de vencimento básico de todas as
carreiras do Grupo de Atividades de Saúde. Na forma proposta, o
referido reajuste será retroativo a 1º/1/2008. Para os servidores que
percebem a VTI, do seu valor, será deduzido, no todo ou em parte, o
acréscimo ao vencimento básico decorrente do reajustamento das
tabelas previsto no projeto, nos termos do art. 3º da Lei nº 15.787, de
2005.

A proposição altera, também, as regras pertinentes à jornada de
trabalho e aos requisitos para ingresso nas carreiras.

Destaca-se, também, a criação das carreiras de Técnico em
Educação e Pesquisa em Saúde e Analista em Educação e Pesquisa
em Saúde, destinadas à Escola de Saúde Pública do Estado de Minas
Gerais - ESP. Procede-se, ainda, à alteração do quantitativo de alguns
cargos e, no art. 12, incluem-se novos cargos no rol daqueles que
percebem o abono de serviço de emergência a que se refere o art. 21
da Lei nº 15.756, de 2005.
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Antes de iniciarmos a análise puramente jurídica da proposição, é
importante ressaltar que a fixação das tabelas de vencimento básico
das carreiras mencionadas é medida que se insere no contexto da
reforma administrativa iniciada pelo Governo do Estado no ano de
2003. Naquele ano foram aprovadas por este Parlamento proposições
que buscavam promover o aprimoramento e a melhoria das condições
de trabalho dos servidores públicos estaduais. Tais propostas fizeram
parte do denominado “choque de gestão”, que, entre outras medidas,
instituiu o Adicional de Desempenho, em substituição ao adicional por
tempo de serviço e a Avaliação Periódica de Desempenho. Visando a
dar prosseguimento à reforma administrativa, no ano de 2005, foram
aprovadas as leis que instituíram as carreiras específicas,
estruturadas de forma a garantir mais estímulo ao servidor e a
imprimir mais eficiência na prestação dos serviços públicos. Em 2005
foi aprovada a Lei Lei nº 15.462, que instituiu o Plano de Carreira do
Pessoal do Grupo de Atividades de Saúde, e a Lei nº 15.786, que
estabeleceu as respectivas tabelas de vencimentos básicos,
escalonados em níveis e graus, levando em consideração a carga
horária semanal de trabalho e o nível de escolaridade dos servidores.
Vem agora, para apreciação desta Casa, a proposta de reajuste das
referidas tabelas juntamente com outros aprimoramentos à lei
instituidora dos planos de carreira dos profissionais da saúde.

Sobre o aspecto jurídico da proposição, é importante ressaltar, no
que toca à remuneração dos servidores, que o art. 39 da Constituição
Federal prevê que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau
de responsabilidade e a complexidade dos cargos de cada carreira.
Tal preceito constitucional respalda a diferenciação de reajustes
estabelecida no projeto.

A proposição é de autoria do Governador do Estado, sendo
compatível com a regra de iniciativa prevista no art. 66, III, da
Constituição do Estado, relativa à competência para deflagrar o
processo legislativo. Ademais, a matéria é de competência legiferante
do Estado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº
101, de 4/5/2000 - dispõe, no seu art. 16, que a criação, a expansão
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ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento
de despesa devem ser acompanhados de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que devem entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes. Determina, ainda, que se faz
necessária a declaração do ordenador de despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária
Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Com vistas a dar cumprimento à norma
prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão encaminhou a esta Casa, para instruir o
processo legislativo, o Ofício nº 104/2008, que será analisado pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento
oportuno; vislumbramos, todavia, a necessidade de apresentar
algumas emendas que visam a adequar a proposição à ordem jurídica
e à técnica legislativa.

A Emenda nº 1 objetiva adequar o art. 12 da proposição aos
preceitos constitucionais relativos à fixação da remuneração dos
servidores. Com efeito, o inciso X do art. 37 da Constituição Federal,
com a redação dada pelo art. 3º da Emenda à Constituição Federal nº
19, de 4/6/1998, determina que a remuneração dos servidores
públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso. Ademais, o art. 61 do
mesmo diploma legal prevê que remuneração e aumento dos
servidores é matéria reservada à lei de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo; todavia o art. 12 da proposição assegura a servidores que
exercem determinadas funções na Fhemig o recebimento do abono
por serviços de emergência sem especificar o valor do abono e sem
fazer referência à sua previsão legal, vinculando-o apenas a um
regulamento específico. Constata-se, pois, a necessidade de que o
referido abono seja tratado no texto da lei e não em norma infralegal
em obediência aos ditames constitucionais. Vale ainda ressaltar que
na redação proposta na Emenda nº 1 estabelecemos que o
regulamento especificará quais as unidades da Fhemig farão jus ao
recebimento do abono em virtude da sazonalidade dos serviços de
emergência da área de saúde. A emenda corrige ainda um erro de
redação do dispositivo que tratou as carreiras de Médico e do
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Profissional de Enfermagem como funções da carreira de Auxiliar de
Apoio à Saúde.

As Emendas nºs 2 e 3 buscam adequar o projeto à técnica
legislativa.

Por fim, vale ressaltar que o projeto em análise foi publicado sem as
tabelas de vencimento básico das mencionadas carreiras a serem
criadas. Para corrigir tal erro material, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa a Mensagem nº 173, de 14/3/2008,
solicitando a inclusão de tais tabelas no projeto de lei. Acatamos a
referida proposta na forma da Emenda nº 4, que está em consonância
com o art. 68, inciso I, da Constituição do Estado, que veda a
apresentação de emenda parlamentar que implique aumento de
despesa nos projetos de lei de autoria do Chefe do Executivo.

Conclusão
Somos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.973/2007 com as Emendas nºs 1 a 4, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
“Art. 12 - O art. 21 da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 - Fica assegurado um acréscimo de 15 % (quinze por cento)

sobre o vencimento básico, pago a título de abono de serviços de
emergência aos servidores das carreiras de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde, nas funções de Psicólogo, Assistente Social,
Fisioterapeuta, Bioquímico, Biólogo e Odontólogo com especialização
em cirurgia bucomaxilofacial; de Técnico Operacional da Saúde, nas
funções de Técnico de Radiologia, Técnico de Patologia Clínica e
Auxiliar Administrativo; de Auxiliar de Apoio da Saúde, nas funções de
Auxiliar Técnico de Radiologia, Auxiliar de Patologia Clínica e Porteiro;
de Médico e de Profissional de Enfermagem, instituídas pela Lei n°
15.462, de 2005, em efetivo exercício nas unidades da Fhemig
relacionadas em regulamento.”.”.

EMENDA N° 2
Dê-se ao parágrafo único do art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - ( ... )
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Parágrafo único - A ampliação de jornada dos servidores de que
trata o “caput” deste artigo fica condicionada à adoção de medida de
compensação financeira por parte de administração pública e à
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão
e Finanças.”.

EMENDA N° 3
Suprima-se o art. 34, e acrescentem-se onde convier os seguintes

artigos:
“Art. ... - Ficam revigorados os itens I.4.1 e II. 4. 1 da Lei n° 15.462,

de 13 de janeiro de 2005, revogados pela Lei Delegada n° 135, de 25
de janeiro de 2007.”;

“Art. .... - Os itens I.4 do Anexo I e II.4 do Anexo II da Lei n° 15.462,
de 2005, passam a denominar-se, respectivamente, “I.4 - Funed” e
“II.4 - Funed.”.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se ao Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de

2005, a que se refere o Anexo I do projeto, o seguinte item I.5:
“Anexo I

( a que se refere o art. 14 da Lei, de de de 2008)
“Anexo I

( a que se refere o art. 15 da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)
( ... )
I.5 - Esp.

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do
Grupo de Atividades de Saúde

( ... )
I.5 - Tabelas de Vencimento das Carreiras Escola de Saúde Pública

do Estado de Minas Gerais - ESP-MG
* -  A tabela referente ao subitem I.5.1 - Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 28.3.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.5.2 - Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 28.3.2008.

Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião
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Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.138/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe “assegura ao servidor público da administração direta e
indireta, das autarquias e fundações do Estado o direito de escolha da
instituição financeira onde serão depositados os seus vencimentos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
102, II, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva que o servidor público estadual

tenha a opção de escolher a instituição financeira em que receberá os
seus vencimentos ou proventos de aposentadoria e pensão.

Justifica o autor da matéria que este é um direito que deve ser
restituído ao servidor público.

Em que pese à nobre intenção do parlamentar, é necessário
informar que já existe legislação no Estado disciplinando, de forma
idêntica, a matéria.

De fato, a Lei nº 13.722, de 20/10/2000, confere aos militares e aos
servidores públicos, ativos e inativos, e aos pensionistas das
administrações direta e indireta do Estado o direito de optar pelo
recebimento de seus vencimentos integrais, remuneração, proventos
e pensões por intermédio de cooperativa de crédito à qual sejam
filiados ou de instituição bancária que integre o sistema financeiro
nacional.

Em face da existência de norma jurídica que já disciplina o tema, é
forçoso reconhecer a antijuridicidade da proposição em tela por ser
ela inócua. Uma das características da norma emanada do Poder
Legislativo deve ser a novidade jurídica, ou seja, a edição de um
direito novo. No caso em tela, a medida proposta não inova em
relação à referida lei, que já disciplina a matéria. Caso o parlamentar
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considere necessário que se dê mais efetividade a um direito já
assegurado na lei, certamente a edição de uma nova legislação sobre
a matéria não é um caminho juridicamente válido.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.138/2008.
Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 291/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
291/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
136/2003, altera a redação do art. 2º da Lei nº 12.460, de 15/1/97.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora a
proposição a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 102, V, combinado com o art. 189, do Regimento
Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em epígrafe, tem por objetivo alterar a legislação que
rege a realização gratuita do exame de DNA pelo Estado.
Especificamente, estabelece prazo máximo para que o Estado cumpra
sua obrigação.

Trata-se de matéria que tramita nesta Casa desde o ano de 2001,
mas, conquanto todos os pareceres de Comissão a seu respeito
tenham sido favoráveis, nunca prosperou. Somente nesta Comissão
passou três outras vezes, antes da presente. Nesta análise para o 2º
turno, nossa posição se mantém. Continuamos a entender que é
salutar a medida proposta, qual seja a demarcação de um limite
temporal para que qualquer interessado receba do Estado, sem ônus,
o exame de DNA.

As mudanças ocorridas nas relações jurídicas após o advento do
exame de DNA, mormente nos campos civil (no direito de família e no
das sucessões) e penal, são justificativa suficiente para impor que



1296

esse teste, quando necessário, seja realizado a tempo e hora, sob
pena de vivermos numa ordem jurídica carente de efetividade.

Informações mais recentes acerca da questão dão conta de que o
problema hoje já não se apresenta com a intensidade havida na época
em que a matéria ingressou neste Parlamento, há quase sete anos;
isso, contudo, não invalida sua aprovação; afinal, é importante a
garantia que se propõe, como elemento estabilizador das relações
sociais.

Repetimos, portanto, que se trata de projeto relevante, cuja
transformação em norma jurídica atenderá a anseio social concreto e
pertinente.

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

291/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Ademir Lucas.

PROJETO DE LEI Nº 291/2007
(Redação do Vencido)

Altera o art. 2º da Lei nº 12.460, de 15 de janeiro de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 12.460, de 15 de janeiro de 1997, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - O exame previsto nesta lei será realizado no prazo

máximo de seis meses contados da data da intimação pessoal da
autoridade responsável pela liberação do procedimento.”.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua
publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 896/2007
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o Projeto de Lei nº 896/2007,

institui a Política Estadual de Desenvolvimento Industrial da Região
Noroeste do Estado e dá outras providências.
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Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, retorna agora a proposição a
esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do
art. 189, combinado com o art. 102, XIII, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição visa a instituir uma Política de Desenvolvimento

Industrial da Região Noroeste do Estado de Minas Gerais, com o
objetivo de incentivar a industrialização da região, mediante o
aproveitamento de seu potencial para atividades agropecuárias; atrair
empresas para a ocupação de áreas industriais e viabilizar o
funcionamento de indústrias que se instalarem nos pólos industriais e
distritos agroindustriais.

O autor observa que o Produto Interno Bruto - PIB - do Noroeste de
Minas é o mais baixo entre os das 10 regiões de planejamento do
Estado - 1,7% do total -, não obstante a região contribuir com 20% do
PIB estadual no setor agropecuário. Também afirma, com base em
dados da Emater-MG, que a região, extremamente pujante na
produção de bens primários agrícolas no Estado, com 7% do rebanho
bovino (1.450.000 cabeças), 4,5% do leite (298 milhões de litros/ano),
58,3% do feijão, 11,9% do milho, 52% do algodão e 28,4% da soja,
está próxima de exaurir sua capacidade de gerar mais emprego e
renda nesse setor, pela quase ausência de indústrias de
transformação locais.

Há que se reconhecer, portanto, a pertinência de uma Política
Estadual de Desenvolvimento Industrial da Região Noroeste do
Estado. Assim, reafirmamos aquilo que havíamos observado em
nosso parecer para o 1º turno: “Nesse sentido, o estabelecimento, em
lei, de uma política industrial se traduz como uma ação efetiva do
Estado para o desenvolvimento da Região Noroeste de Minas;
portanto, trata-se de um projeto meritório e que merece todo o nosso
apoio.

Como estabelece a Constituição do Estado, os problemas das
desigualdades regionais só poderão ser solucionados quando tratados
de forma prioritária pelo poder público. Para isso, aponta como
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caminho a regionalização da ação administrativa, em busca do
equilíbrio no desenvolvimento das coletividades. Impõe também ao
Estado a obrigação de dar assistência aos Municípios de escassas
condições de propulsão socioeconômica, mediante a execução
articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais
dirigidos ao desenvolvimento global das comunidades do mesmo
complexo geoeconômico e social”.

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

896/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 26 de março de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini, relator - Luiz

Humberto Carneiro.
PROJETO DE LEI Nº 896/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento industrial da

região Noroeste do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A política de desenvolvimento industrial da região Noroeste

do Estado de Minas Gerais, segundo os programas de apoio e
desenvolvimento das pequenas empresas e das microempresas, de
desenvolvimento industrial do Estado e de atração e promoção
industrial, será empreendida com a observância das seguintes
diretrizes:

I - incentivo à industrialização da região, mediante o aproveitamento
de sua vocação agropecuária, visando ao desenvolvimento econômico
e social;

II - atração de empresas para a ocupação de áreas industriais;
III - viabilização do funcionamento das indústrias que se instalarem

nos pólos industriais e nos distritos agroindustriais.
IV - fomento e revitalização do transporte ferroviário como forma de

oferecer condições competitivas ao escoamento de produtos
regionais;

V - ampla divulgação dos projetos que puderem ser implantados em
parceria com a iniciativa privada, a fim de que os interessados possam
deles participar;
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VI - participação de representantes do Poder Legislativo e da
sociedade em todas as fases de elaboração dos programas da política
de desenvolvimento industrial.

Art. 2º - A política de industrialização da região Noroeste do Estado
de Minas Gerais será articulada considerando-se o perfil econômico
da região, e privilegiando-se os projetos relacionados com o setor
agropecuário e com o agronegócio.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.184/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.184/2007, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Central de
Corinto da SSVP, com sede no Município de Corinto, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.184/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Corinto da

Sociedade de São Vicente de Paulo - CCCSSVP -, com sede no
Município de Corinto.

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

Corinto da Sociedade de São Vicente de Paulo - CCCSSVP -, com
sede no Município de Corinto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.405/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.405/2007, de autoria do Deput ado Rômulo
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Veneroso, que declara de utilidade pública a Associação Cristã Arca
de Noé, com sede no Município de São Joaquim de Bicas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.405/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cristã Arca de Noé, com

sede no Município de São Joaquim de Bicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cristã Arca

de Noé, com sede no Município de São Joaquim de Bicas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.576/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.576/2007, de autoria do Deput ado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública o Instituto Data Lex, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.576/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Data Lex, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Data Lex, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.592/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.592/2007, de autoria da Deputada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública  a  Associação dos Portadores
de Deficiência de Ipatinga - Adefi -, com sede no Município de
Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.592/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de

Deficiência de Ipatinga - Adefi -, 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

Portadores de Deficiência de Ipatinga - Adefi -, com sede no Município
de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.728/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.728/2007, de autoria do Deputado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Pousada Del Rey e Jardim Colonial - Ambrey -,
com sede no Município de Igarapé, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.728/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Pousada Del Rey e Jardim Colonial - Ambrey -, com sede no
Município de Igarapé.

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

Moradores dos Bairros Pousada Del Rey e Jardim Colonial - Ambrey -,
com sede no Município de Igarapé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.735/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.735/2007, de autoria do Deputado Inácio
Franco, que declara de utilidade pública a Associação de Saúde,
Emprego, Esporte e Lazer de Betim - Aseelb -, com sede no Município
de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.735/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Saúde, Emprego,

Esporte e Lazer de Betim - Aseelb -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Saúde,

Emprego, Esporte e Lazer de Betim - Aseelb -, com sede no Município
de Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.755/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.755/2007, de autoria da Deputada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Associação  de Assistência
Social e Educacional Moriá - Associação Moriá, com sede no
Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°
1.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.755/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social e

Educacional Moriá, 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

Assistência Social e Educacional Moriá, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.861/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.861/2007, de autoria do Deput ado Bráulio
Braz, que declara de utilidade pública o Grupo Integração, com sede
no Município de Além Paraíba, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.861/2007

Declara de utilidade pública o Grupo Integração, com sede no
Município de Além Paraíba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Integração, com

sede no Município de Além Paraíba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.863/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.863/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Juventude Unida de
Contagem, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.863/2007
Declara de utilidade pública a entidade Juventude Unida de

Contagem, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Juventude

Unida de Contagem, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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



1305

1.869/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.869/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário
do Bairro Rural Cabaçal, com sede no Município de Carmo do Rio
Claro, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.869/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário do Bairro Rural

Cabaçal, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário do

Bairro Rural Cabaçal, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.882/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.882/2007, de autoria do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Associação dos
Servidores da Polícia Federal de Belo Horizonte - Ansef-BH -, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.882/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores da Polícia
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Federal de Belo Horizonte - Ansef-BH -, 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 dos

Servidores da Polícia Federal de Belo Horizonte - Ansef-BH -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.883/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.883/2007, de autoria do Deput ado Agostinho
Patrús Filho, que declara de utilidade pública o Centro Integrado de
Estudos, Pesquisas e Ação Social - Ciepas -, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.883/2007
Declara de utilidade pública o Centro Integrado de Estudos,

Pesquisas e Ação Social - Ciepas -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Integrado de

Estudos, Pesquisas e Ação Social - Ciepas -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.889/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.889/2007, de autoria do Deputado Gilberto

Abramo, que declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar
do Amor de Deus, com sede no Município de Itaobim, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.889/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar do Amor

de Deus, com sede no Município de Itaobim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente

Lar do Amor de Deus, com sede no Município de Itaobim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.896/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.896/2007, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Rural do Córrego da Cachoeira, com sede no Município de Rubelita,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.896/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do

Córrego da Cachoeira, com sede no Município de Rubelita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural do Córrego da Cachoeira, com sede no Município
de Rubelita.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.897/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.897/2007, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Rubelita, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.897/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Nossa

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

Comunitária de Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Rubelita.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.899/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.899/2007, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores da Vereda, com sede no Município de Rubelita, foi
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aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.899/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de São

José e Vereda, com sede no Município de Rubelita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores de São José e Vereda, com sede no Município de Rubelita.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.901/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.901/2007, de autoria do Deputado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Cristã de Sabará, com sede no Município de Sabará, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.901/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cristã de

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

Comunitária Cristã de Sabará, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -
Gláucia Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.905/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.905/2007, de autoria do Deputado Durval

Ângelo, que declara 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, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.905/2007
Declara 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.906/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.906/2007, de autoria do Deputado Jayro Lessa,
que declara de utilidade pública a Associação Pentateuco de
Recuperação e Convivência Três Fronteiras, com sede no Município
de Nanuque, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI Nº 1.906/2007

Declara de utilidade pública a Associação Pentateuco de
Recuperação e Convivência Três Fronteiras, com sede no Município
de Nanuque.

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

de Recuperação e Convivência Três Fronteiras, com sede no
Município de Nanuque.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.907/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.907/2007, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Conselho de
Entidades Comunitárias de Uberlândia - CEC -, com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.907/2007
Declara de utilidade pública o  Conselho  de Entidades Comunitárias

de Uberlândia - CEC -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Entidades

Comunitárias de Uberlândia - CEC -, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.910/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.910/2007, de autoria do Deputado Getúlio
Neiva, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores
dos Bairros Paulino Benevides, Amim El Aouar e Adjacências, com
sede no Município de Carlos Chagas, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.910/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros

Paulino Benevides, Amim El Aouar e Adjacências, com sede no
Município de Carlos Chagas.

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

Moradores dos Bairros Paulino Benevides, Amim El Aouar e
Adjacências, com sede no Município de Carlos Chagas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.913/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.913/2007, de autoria do Deputado Getúlio
Neiva, que declara de utilidade pública a  Associação  Comunitária
Rural de Pampam - Acopam -, com sede no Município de Carlos
Chagas, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.913/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Pampam -

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

Comunitária do Pampam - Acopam -, com sede no Município de
Carlos Chagas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.914/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.914/2007, de autoria do Deputado Getúlio
Neiva, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Rural  do  Córrego das Flores, Evangelista e São Sebastião -
Ascofess -, com sede na Fazenda Vista Alegre, no Município de
Carlos Chagas, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.914/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural dos

Córregos das Flores, Evangelista e São Sebastião - Ascofess -, com
sede no Município de Carlos Chagas.

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

Comunitária Rural dos Córregos das Flores, Evangelista e São
Sebastião - Ascofess -, com sede no Município de Carlos Chagas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.915/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.915/2007, de autoria do Deputado Getúlio
Neiva, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Rural da Esperança - Acre -, com sede no Município de Carlos
Chagas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.915/2007
Declara de utilidade pública a  Associação  Comunitária Rural da

Esperança - Acre -, com sede no Município de Carlos Chagas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Rural da Esperança - Acre -, com sede no Município de
Carlos Chagas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.918/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.918/2007, de autoria do Deputado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Macaúbas II, com sede no Município de Brasília
de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI Nº 1.918/2007

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores
Rurais de Macaúbas II, com sede no Município de Brasília de Minas.

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

Pequenos Produtores Rurais de Macaúbas II, com sede no Município
de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.919/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.919/2007, de autoria do Deputado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores Rurais de
Riacho das Pedras, com sede no Município de Brasília de Minas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.919/2007
Declara 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores Rurais de
Riacho das Pedras, com sede no Município de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.920/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.920/2007, de autoria do Deputado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores Rurais de Pedra de Fogo, com sede no
Município de Brasília de Minas, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.920/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores

Rurais de Pedra de Fogo, com sede no Município de Brasília de
Minas.

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

Pequenos Produtores Rurais de Pedra de Fogo, com sede no
Município de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.922/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.922/2007, de autoria do Deputado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Nossa Senhora de Fátima, com
sede no Município de Brasília de Minas, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.922/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Nossa Senhora de Fátima - Retiro do Cesário, com
sede no Município de Brasília de Minas.

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

Desenvolvimento Comunitário de Nossa Senhora de Fátima - Retiro
do Cesário, com sede no Município de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.923/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.923/2007, de autoria do Deputado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Ribeirão Estreito, com sede no Município de
Brasília de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.923/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Ribeirão Estreito, com sede no Município de Brasília de
Minas.

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

Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão Estreito, com sede no
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Município de Brasília de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.926/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.926/2007, de autoria do Deputado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Instituto de
Assistência Social Santa Rita de Cássia, com sede no Município de
Guaxupé, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.926/2007
Declara de utilidade pública o Instituto de Assistência Social Santa

Rita de Cássia, com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Assistência

Social Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.929/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.929/2007, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente de Apoio à Comunidade - Abaco -, com sede no
Município de Poços de Caldas, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.929/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Apoio à

Comunidade - Abaco -, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente de Apoio à Comunidade - Abaco -, com sede no
Município de Poços de Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.936/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.936/2007, de autoria da Deputada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Associação Amigos da
Criança - Fazenda da Criança, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.936/2007
Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Criança -

Fazenda da Criança, 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 Amigos da

Criança - Fazenda da Criança, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -
Gláucia Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.937/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.937/2007, de autoria do Deputado Juninho

Araújo, que declara de utilidade pública a Associação Pró-Vargem,
com sede no Distrito de Vargem Linda, no Município de São
Domingos do Prata, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.937/2007
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Vargem, com sede no

Município de São Domingos do Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-

Vargem, com sede no Município de São Domingos do Prata.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.946/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.946/2007, de autoria da Deputada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bom
Samaritano - Acobos -, com sede no Município de Belo Oriente, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.946/2007
Declara de  utilidade pública a Associação  Comunitária  Bom

Samaritano - Acobos -, 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 Bom Samaritano - Acobos -, com sede no Município de
Belo Oriente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.947/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.947/2007, de autoria do Deputado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Conselho Central
Imaculada Conceição, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.947/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Central Imaculada

Conceição, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central

Imaculada Conceição, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 26/3/2008, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr.
Edson Antônio Velano, ocorrido em 22/3/2008, na cidade de São
Paulo (SP). (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE MARÇO DE 2008

ATAS
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/3/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofício nº
14/2008, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e cartão - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 2.208 a 2.210/2008 - Projeto de Resolução nº 2.211/2008 -
Requerimentos nºs 2.123 a 2.128/2008 - Comunicações:
Comunicação do Deputado Paulo Guedes - Interrupção e reabertura
dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo
Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h2min, 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.



1324

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de dar uma
informação que acredito ser importante, principalmente para a Região
Central, especialmente para Corinto e Santo Hipólito. Trata-se de uma
obra esperada há décadas, o asfalto da MG-220. A Construtora Aro
venceu a licitação. É uma obra de R$15.914.000,00, homologada no
dia 7. O contrato já foi assinado e a obra terá o seu início em abril. O
asfalto da MG-220 ligará a MG-135 de Corinto a Santo Hipólito. Há
algumas situações de Santo Hipólito a Monjolos que ainda dependem
de liberação do Ibama e dizem respeito à questão ambiental. Essa
notícia é cercada de muita expectativa, principalmente em Santo
Hipólito e Corinto. Provavelmente na segunda semana de abril já se
iniciam as obras do asfalto da MG-220, o nosso querido Governador
Aécio Neves cumpre com a sua palavra e demonstra sua
sensibilidade. Esse asfalto contribuirá muito para a economia das
cidades locais. Portanto, deixo registrado o resultado da licitação das
obras da MG-220. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Correspondência
- O Deputado Paulo Cesar, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIO Nº 14/2008

Do Sr. Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando o Relatório de Atividades do exercício de 2007 desse
Tribunal. (- 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. Vital do Rêgo Filho, Deputado Federal, comunicando sua

posse no cargo de Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor
da Câmara dos Deputados. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Pompeo de Mattos, Deputado Federal, prestando
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informações relativas ao Requerimento nº 1.145/2007, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, indicando,
em atenção ao Ofício nº 365/2008/SGM, o Sr. Gustavo Laterza de
Deus, Gerente Regional da Emater Uberaba como representante da
Pasta de que é titular na audiência pública a ser realizada em
2/4/2008. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

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

Do Sr. Júlio César Elias Cardoso, Prefeito Municipal de Patrocínio,
encaminhando cópia do Ofício nº 1.196/2008, enviado por esse
Executivo ao Governador do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.114/2007.)

Do Sr. Antônio Fernando Gomes, Presidente da Câmara Municipal
de Piumhi, consultando sobre a possibilidade de ser agendada uma
visita do Expresso Cidadania a esse Município.

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, solicitando que se estude a possibilidade de instalação de
novas concessionárias de energia em Minas Gerais. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Da Sra. Rachel Tupynambá de Ulhôa, Diretora-Geral do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -
prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 1.772 e
1.784/2008, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, prestando esclarecimentos sobre o
Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento Geral da União
celebrado entre a CEF e a Fundação Israel Pinheiro. (- 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. Francisco Vieira Chagas, Delegado-Geral de Polícia,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.756/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando parecer da Secretaria de Planejamento relativo ao
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Requerimento nº 1.842/2008, da Comissão do Trabalho.
Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,

prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 823, 1.067,
1.284, 1.775, 1.871, 1.872, 1.386, 1.763, 1.856, 1.959, 1.963/2007 e
1.983/2008, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Heleno Rosa Portes, Promotor de Justiça, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.185/2007, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Argileu Martins da Silva, Diretor do Departamento de
Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria da Agricultura
Familiar, confirmando a participação do Sr. Márcio Fontes Hirata,
como representante desse Departamento, na audiência pública a ser
realizada na Câmara Municipal de Governador Valadares. (- À
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. José Olavo Borges Mendes, Presidente da Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu, convidando para a solenidade de
abertura oficial da 74ª ExpoZebu 2008, em Uberaba.

Do Sr. Antônio Luiz Musa de Noronha, Superintendente Central de
Administração de Pessoal da Secretaria de Planejamento, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.842/2008, da Comissão
do Trabalho.

Do Sr. Jorge Luiz Brescia Murta, Chefe do Departamento de
Engenharia de Produção, Administração e Economia da Universidade
Federal de Ouro Preto, convidando para o IV Encontro Mineiro de
Engenharia de Produção - IV Emepro, a realizar-se em maio, nessa
Universidade.

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, Gerente de Projeto da GC
Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, informando que foi firmado
o convênio que menciona, publicado no “Diário Oficial da União” de
28/12/2007, com vistas à execução do projeto Liberdade sob Medida.
(- 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.)

CARTÃO
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Do Sr. Paulo Bregunci, Presidente da Ruralminas, encaminhando
exemplares dos livros “Uma Realidade Chamada Ruralminas” e “A
Origem Jurídica/Histórica das Terras do Brasil”, lançados por essa
Fundação.

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 2.208/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Central
de Minas - Amorcem -, com sede no Município de Central de Minas.

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

Moradores de Central de Minas - Amorcem -, com sede no Município
de Central de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Com a finalidade precípua de defender melhores

condições de vida para a população de Central de Minas,
representantes dessa comunidade fundaram, em 1996, a Associação
de Moradores de Central de Minas.

A referida entidade congrega os moradores da região, estimulando-
os a apoiar e defender os interesses comunitários, fomentando o
desenvolvimento do espírito associativo por meio de subsídios
técnicos, materiais e humanos. Além disso, elabora projetos de âmbito
local que contemplem o desenvolvimento sustentável, promove
seminários, debates, palestras e cursos, entre outras iniciativas, para
sistematizar as necessidades da população, encaminhando-as ao
poder público.

Pela importância do trabalho que realiza junto às populações
carentes de Central de Minas, contamos com a anuência dos nobres
Deputados à aprovação deste projeto de lei, que pretende outorgar à
Associação de Moradores desse Município o título de utilidade
pública.
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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 2.209/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Residencial Vale Verde - Amarv -, com sede no Município de
Ipaba.

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

Moradores e Amigos do Residencial Vale Verde - Amarv -, com sede
no Município de Ipaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2008.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos do Residencial

Vale Verde - Amarv -, é uma entidade civil de direito privado, de
natureza filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 31/3/96, que
visa ao desenvolvimento educacional, social e cultural dos seus
moradores, promovendo e apoiando ações que tratam da saúde,
alimentação e educação, objetivando a promoção humana. A referida
entidade busca congregar moradores e associados em ações
individuais e coletivas visando ao pleno exercício da cidadania.

A documentação apresentada atende aos requisitos legais, e por
sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.210/2008
Declara de utilidade pública a Casa Espiritual Redenção, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espiritual

Redenção, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 27 de março de 2008.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo declarar de

utilidade pública a Casa Espiritual Redenção, com sede no Município
de Belo Horizonte. Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, que
tem como finalidade promover obras de caráter filantrópico e
beneficente e de natureza educacional e cultural, voltadas para o
amparo aos idosos, aos enfermos e às crianças, sem distinção de
classe, sexo, raça, cor, nacionalidade ou religião.

A associação está em pleno funcionamento há mais de um ano,
desenvolvendo trabalho social, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Assim, é justa a declaração de sua utilidade pública.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres colegas da
Casa Legislativa mineira.

- 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 RESOLUÇÃO Nº 2.211/2008
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
*- A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº  , de  de  de 2008) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 29.3.2008.

Sala das Reuniões, 27 de março de 2008.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 2.123/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Presidente da Cemig informações sobre a interrupção,
na última semana, do fornecimento de energia elétrica a 100
Municípios das Regiões Norte e Central do Estado, com transtornos e
prejuízos à população, e as constantes interrupções no fornecimento
de energia, a falta de manutenção da rede e a demora nos
procedimentos de restabelecimento do serviço prestado pela empresa
aos produtores rurais do Estado. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.124/2008, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à comunidade do Município de
Lagamar pelo excelente índice alcançado na pesquisa Redes de
Aprendizagem, relativa à avaliação da educação básica. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.125/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Rio das Velhas - Amev - pelo transcurso do seu
30º aniversário de fundação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.126/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar do Estado de Minas Gerais - Saae-MG - pelo
transcurso do 27º aniversário de obtenção da carta sindical. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.127/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Palácio das Artes pelo
transcurso do 37º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 2.128/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de Cidadão Honorário do Estado ao escritor e
jornalista Sebastião Nery. (- À Comissão de Transporte.)

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa Comunicação do Deputado Paulo

Guedes.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
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Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
homenagear o Clube Atlético Mineiro pelo seu centenário.

- A ata dessa solenidade será publicada no “Diário do Legislativo” de
2.4.2008.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
terça-feira, dia 1º, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia
1º/4/2008.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2008

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Fábio Avelar e Sávio Souza
Cruz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Fábio Avelar - Palavras do Sr.
José Carlos Junqueira Ribeiro - Palavras do Deputado Domingos
Sávio - Palavras do Secretário José Carlos Carvalho - Palavras do
Secretário Adjunto Shelley de Souza Carneiro - Palavras do Sr. Vítor
Feitosa - Palavras do Sra. Maria Dalce Ricas - Palavras do Sr. Affonso
Damásio Soares - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Agostinho Patrús Filho - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Domingos Sávio - Fábio Avelar - João Leite - Luiz
Humberto Carneiro - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Domingos Sávio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; José Cláudio Junqueira
Ribeiro, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -
; Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Vítor
Feitosa, Diretor de Meio Ambiente do Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais; a Exma. Sra. Maria Dalce Ricas,
Superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente -
Amda -; o Exmo. Sr. Affonso Damásio Soares, Superintendente
Técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas
Gerais - Faemg -; a Exma. Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo,
Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -; e os
Exmos. Srs. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Florestas - IEF -; o Cel. PM Reinaldo Martins, Diretor de
Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Meio Ambiente; e os
Deputados Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa; Fábio Avelar, Vice-Presidente da Comissão de
Meio Ambiente desta Casa; Domingos Sávio, autor do requerimento
que deu origem a este evento; e Antônio Carlos Arantes, membro das
Comissões de Política Agropecuária e do Trabalho desta Casa.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Exmos.

Srs. Rildo Amanajás, Coordenador Técnico; Éder Albuquerque,
Assessor Jurídico; Mário Sérgio Ribeiro, Coordenador Ambiental; e
Carlos Chaves, Assessor Ambiental, todos do Instituto Ambiental do
Amapá, que vieram acompanhar este ciclo de debates para levar
contribuições para aquele Estado.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de
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debates “Licenciamento Ambiental e Desenvolvimento Sustentável”,
atividade preparatória do seminário Legislativo “Minas de Minas”, que
será realizado pela Assembléia em junho deste ano.

O objetivo deste ciclo de debates é avaliar a eficiência e a eficácia
do licenciamento e das autorizações e outorgas de natureza ambiental
como instrumentos para a gestão ambiental, a partir de uma análise
histórica, das experiências dos órgãos gestores, notadamente de
Minas Gerais, e da vivência dos empreendedores.

Palavras do Sr. Presidente
O licenciamento ambiental, tema deste ciclo de debates, é um dos

mais importantes instrumentos de gestão das políticas públicas,
essencial para a preservação da qualidade ambiental, com
ressonâncias profundas em nosso desenvolvimento econômico,
envolvendo desde a preservação da biodiversidade até a saúde
pública, passando pela importante questão da geração de emprego e
de renda.

É uma ferramenta de fundamental importância na preservação ou na
recuperação do meio ambiente, ao mesmo tempo que deve assegurar
o desenvolvimento socioeconômico, respeitando as necessidades
locais e as preocupações das comunidades envolvidas.

Discutir o licenciamento ambiental como premissa para o
desenvolvimento sustentável é, portanto, um convite ao diálogo entre
os diversos usuários dos recursos naturais perante os conflitos
oriundos dos vários interesses envolvidos, que, em Minas, incluem
tanto as atividades agropastoris e a silvicultura, mesmo nas pequenas
propriedades, quanto a mineração e as demais atividades industriais.

A Assembléia legislativa de Minas Gerais, diante da necessária
harmonização das atividades produtivas com a proteção do meio
ambiente, vem se dedicando de forma cuidadosa e recorrente ao
tema. Assim, nos últimos anos, realizou as CPIs do Garimpo e da
Mina de Capão Xavier e fez funcionar as Comissões Especiais da
Samarco, dos Acidentes Ambientais e, mais recentemente, da
Governança Ambiental.

A essas ações soma-se a atuação permanente das Comissões, em
especial das Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais, de
Política Agropecuária e Agroindustrial e de Turismo, Indústria,
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Comércio e Cooperativismo desta Assembléia. De todo esse esforço,
resultaram leis que trouxeram aperfeiçoamentos à legislação
ambiental vigente, todas essenciais ao bem-estar da sociedade e à
sustentabilidade ambiental.

Hoje e amanhã, com o apoio de 16 entidades e observando as
modificações recentes na estrutura do Sistema Estadual do Meio
Ambiente, estarão sendo ouvidos tanto os representantes do governo
quanto da sociedade, e suas propostas serão encaminhadas para a
preparação do documento que subsidiará o seminário legislativo
“Minas de Minas”, a se realizar ainda neste semestre. Tenho a certeza
de que nossos debates levarão a conclusões que consistirão em um
importante passo na consolidação do desenvolvimento com
sustentabilidade.

Agradeço às autoridades que aqui comparecem, aos expositores,
aos debatedores e a todas as pessoas e instituições que tornaram
possível este evento. Como nos eventos anteriores, reitero que a
posição desta Casa é sempre o diálogo, com ampla participação dos
setores envolvidos em busca do caminho mais adequado para
solucionar os conflitos. A todos um bom trabalho, tendo em vista o
bom senso e o interesse coletivo. Muito obrigado.

O Secretário José Carlos Carvalho - Exmo. Deputado Doutor Viana,
em cuja pessoa saúdo os demais Deputados e Deputadas desta
Casa, as autoridades da Mesa, as inúmeras lideranças da sociedade
que participam deste seminário, as entidades de classe do setor
produtivo, as organizações ambientalistas não governamentais,
inicialmente quero dizer da nossa satisfação de aqui estar,
participando de evento que objetiva discutir os procedimentos relativos
ao licenciamento ambiental do Estado. As palavras do nosso 1º-Vice-
Presidente, Deputado Doutor Viana, que preside esta solenidade são
balizadoras do que poderá ocorrer aqui, por meio de amplo diálogo
patrocinado pela Assembléia Legislativa a respeito da gestão
ambiental de Minas e, no contexto dessa gestão, do licenciamento.
Esta Casa é testemunha, pois, nos últimos quatro anos, vários
instrumentos legais foram aqui aprovados, pela compreensão do
Poder Legislativo mineiro da necessidade de modernizar a
administração ambiental do Estado. Com essa perspectiva, várias
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iniciativas foram adotadas.
Destaco que a eficácia do licenciamento ambiental - certamente

teremos a oportunidade de tratar disso nestes dois dias - depende das
mudanças que precisam ser feitas no âmbito do próprio licenciamento
e também da ativação de outros instrumentos da política nacional do
meio ambiente, ainda não praticados de maneira satisfatória, sem os
quais a eficácia do licenciamento será sempre uma quimera.

Neste seminário que objetiva discutir um tema tão relevante, quero,
clara e provocativamente, debater essas questões. Se não houver um
monitoramento adequado da qualidade ambiental do Estado e do
País; se não formos capazes de elaborar um zoneamento ecológico e
econômico correspondente à magnitude territorial de Minas e do
Brasil; se não formos capazes de fazer uma avaliação ambiental
estratégica dos setores que mais interferem na qualidade ambiental
do Estado, o licenciamento, por si, continuará sendo um instrumento
absolutamente divorciado do conjunto de medidas de que precisamos
para que a gestão ambiental, que vai além do licenciamento, possa ter
a eficácia necessária.

Na atualidade brasileira, em pleno século XXI, a combinação desses
cinco instrumentos já se revelam insuficientes, mesmo que 100%
combinados, para que possa haver gestão e licenciamento ambiental
mais eficazes. Praticamente esgotamos um ciclo da política ambiental
brasileira baseados nos mecanismos de comando e de controle do
Estado, que são os instrumentos colocados à disposição da
administração ambiental para promover o desenvolvimento
sustentável. Sabemos que esse não virá apenas pela aplicação dos
mecanismos de comando e controle do Estado, deferidos à
administração ambiental em razão de seu poder de polícia
administrativa, mas dependerá, cada vez mais, de mudanças nos
instrumentos da política econômica e da alocação de instrumentos
econômicos voltados à sustentabilidade, para que, além de punir o
uso predatório da natureza, seja possível criar mecanismos
econômicos que promovam o uso sustentável desses recursos.

Nesse contexto, este é o meu pronunciamento de abertura, alinhado
à orientação desta Casa, em sintonia com o pronunciamento do
caríssimo Deputado Doutor Viana. Na próxima palestra, ao lado do Dr.
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Shelley, Secretário Adjunto, terei a oportunidade de detalhar nosso
trabalho, ensejando um debate com todos os presentes, que
certamente será muito rico dada a alta qualidade dos interlocutores.
Muito obrigado.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Bom-dia a todos. Na pessoa do Deputado Doutor Viana,

cumprimento os componentes da Mesa e, na pessoa do ilustre
Secretário José Carlos Carvalho, cumprimento nossos convidados.

Inicialmente, digo da nossa satisfação de, aqui, representar a
Comissão de Meio Ambiente, que muito tem debatido esse tema.
Realizamos várias audiências nesta Casa. Em dezembro último,
realizamos uma audiência pública que foi a preparação para este
ciclo. Naquela época, já verificamos que este ciclo teria participação
expressiva de todos os segmentos da sociedade, como podemos ver
hoje, dada a importância do tema. Este ciclo de debates será
importante para o fornecimento de subsídios para o grande seminário
“Minas de Minas”, que acontecerá ainda neste semestre e será
importante para o aprimoramento da legislação ambiental.

Também gostaríamos de dizer que, na realidade, este ciclo de
debates será muito importante para o fornecimento de subsídios para
o grande seminário a ser realizado, neste semestre, o seminário
“Minas de Minas”, que, com certeza, será também um importante
momento para aprimorarmos todo esse processo na legislação
ambiental.

Sr. Secretário, temos uma expectativa muito positiva deste ciclo de
debates e fazemos um apelo para que as medidas aqui decididas em
consenso tenham mais agilidade na sua implementação.

Faço uma referência especial ao Decreto nº 44.309, que causou
uma polêmica muito grande nos diversos setores no Estado de Minas
Gerais e foi assunto de várias e várias audiências públicas realizadas
nesta Casa. Recebemos informações, por meio do sistema de meio
ambiente do Estado de Minas Gerais, de que todo o processo de
revisão desse decreto já está concluído. Como já verificamos algumas
referências a esse assunto, esperamos a sua suspensão imediata e a
aplicação de outro decreto, já revisto, que atenda realmente a todos
os segmentos.
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Muito obrigado. Então, esperamos, Deputado Doutor Viana, que
este seminário, na realidade, tenha um resultado positivo e que todos
vocês, nesses dois dias, possam aqui apresentar todos os problemas
e questões. Bom trabalho para todos nós.

O Sr. Presidente - Pela relevância do assunto, a Assembléia
Legislativa manifesta seus agradecimentos às autoridades que
participaram da abertura deste ciclo de debates. Tenham todos muito
êxito e sucesso neste evento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Iniciemos, então, os
nossos trabalhos e, de pronto, passaremos a palavra ao Dr. José
Cláudio Junqueira, Presidente da Feam, que disporá de até 20
minutos para sua exposição sobre o tema “Histórico do licenciamento
ambiental como instrumento de gestão - o universo dos
empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental e suas
modalidades na atualidade”.

Palavras do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro
Bom-dia a todos: Sr. Deputado Fábio Avelar, em nome de quem

cumprimento os demais Deputados e Deputadas presentes;
Secretário José Carlos de Carvalho, em nome de quem cumprimento
todos os demais componentes da Mesa; senhoras e senhores. É uma
satisfação iniciar os trabalhos. Farei uma apresentação rápida do
histórico do licenciamento no País e no Estado de Minas Gerais,
pontuando alguns aspectos que merecem maior destaque.

No Estado de Minas Gerais, como os senhores sabem, o sistema de
licenciamento ambiental é anterior ao sistema nacional. A lei
ambiental do Estado de Minas Gerais, de nº 7.772, é de setembro de
1980 e previu, no seu art. 8º, que qualquer empreendimento
potencialmente poluidor depende de licenciamento. Na época,
usávamos o sistema que predominava na América Latina e era
preconizado pela Environmental Protection Agency - EPA -, agência
dos Estados Unidos, com licença de instalação e licença de
funcionamento.

Em 1981, a exemplo do que havia sido desenvolvido no Rio de
Janeiro, a Comissão de Política Ambiental do Estado também adotou
o Parecer de Viabilidade e de Localização - PVL. Os empreendedores
que tinham dúvidas e não queriam fazer maiores investimentos,
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desenvolvendo seus projetos para submetê-los à análise de licença e
instalação, poderiam fazer uma consulta facultativa, que é o chamado
PVL.

A Lei Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de agosto de 1981,
já previu que os empreendimentos no Estado potencialmente
degradadores do meio ambiente teriam que ter prévio licenciamento
ambiental. Destaco “prévio licenciamento ambiental” porque isso não
significa licença prévia, quer dizer, uma licença antes do
empreendimento. A própria licença de instalação é um licenciamento
prévio.

O Sistema Trifásico de Licenciamento, ao contrário do que muitos
pensam, não está disposto em lei, mas no Decreto nº 88.351, de
1983. O Sistema Trifásico de Licenciamento foi instalado no País em
1983. O PVL, que foi desenvolvido no Estado do Rio de Janeiro e
adotado no Estado de Minas Gerais, foi considerado pelo governo
federal - à época, pela Secretaria Especial do Meio Ambiente - Sema -
, um instrumento que não deveria ser facultativo, mas obrigatório.
Esse instrumento foi confirmado em 1990. O País passou a adotar o
chamado Sistema Trifásico de Licenciamento: licença prévia, licença
de instalação e licença de operação, o que, evidentemente,
burocratiza muito todos os procedimentos autorizativos do poder
público para os empreendimentos potencialmente degradadores do
meio ambiente. Este é o único país do mundo, de que se tem
conhecimento, com o licenciamento em três fases. Na América Latina,
com exceção do Brasil, encontramos o licenciamento do modelo
americano de licença de instalação e licença de operação. Isso foi
adotado pelo Estado de Minas Gerais nos seus primórdios, mas
depois foi obrigado a adequar-se à legislação federal.

A Constituição da República confirmou que os empreendimentos
precisam de um prévio licenciamento, um estudo prévio de impacto
ambiental. É importante lembrarmos que esse princípio constitucional
é destinado apenas aos empreendimentos de significativa
degradação. No nível federal ainda não se regulamentou o que é
significativa degradação em quase nenhum Estado. Essa talvez seja
uma das grandes origens dos nossos problemas, porque acostumou-
se a dizer que todos os empreendimentos precisam de licenciamento
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ambiental, o que não é verdade. Os empreendimentos que
necessitam de licenciamento ambiental, segundo a legislação, são
apenas os de significativo impacto ambiental. Então, há necessidade
da regulamentação do que é significativo impacto ambiental para
aplicar-se o procedimento de licenciamento. No País, não só no
Estado de Minas Gerais, consideramos isso um equívoco muito
grande do ponto de vista histórico. Nosso sistema de licenciamento
está baseado no código americano, no Nepa, que foi aprovado nos
Estados Unidos no final de 1969, com a criação da Agência
Americana - EPA -, que começou a funcionar em 1970.

O código americano prevê, desde então, os estudos de impacto
ambiental, o Environmental Impact Assessment - EIA -, denominação
genérica para os estudos ambientais. Na Resolução Conama nº
001/86, passamos a adotar o EIA como estudo específico e não como
forma genérica de estudos ambientais, tal como é previsto no código
americano.

Outro equívoco foi a tradução que o Environmental Impact
Statement americano recebeu na Resolução Conama. Foi traduzido
como “Rima - Relatório de Impacto Ambiental”.

Na verdade, o modelo americano pressupõe que o governo tenha
tomado a decisão de fazer um empreendimento e que o
empreendedor deva estudar alternativas e fazer declarações de
impacto para duas, três ou quatro alternativas. O órgão ambiental,
então, analisa a declaração de impacto e verifica se há lacunas. A
partir daí, o caso vai para um tomador de decisão, que opta pela
alternativa menos danosa ao meio ambiente.

Não se trata de dizer “vetarei ou aprovarei seu estudo ambiental”.
No modelo original americano não é assim que acontece. São
apresentadas duas ou três alternativas e se dizem quais são os
impactos negativos e positivos de cada uma delas. Opta-se pela
menos danosa ao meio ambiente. Isso, como todos sabem, sofreu
uma série de desvios de rota, e os estudos ambientais passaram a ser
um instrumento para aprovar ou vetar o licenciamento ambiental.

A Resolução Conama, que disciplinou os estudos ambientais como
subsídio ao licenciamento ambiental, também cometeu vários
equívocos. O primeiro deles está no art. 5º, inciso I, que diz:
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“Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização”. Ora,
isso é inviável. Que estudo ambiental contemplará todas as
alternativas? O que são “todas”? Teríamos de fazer um estudo
inesgotável. Esse é um dos grandes problemas porque, por isso, a
norma nunca foi cumprida e jamais o será.

Já que não é possível cumprir a norma com todas as alternativas
tecnológicas e locacionais, o empreendedor atalhou o caminho:
escolhe sua alternativa e só faz o que escolheu. São raríssimos os
estudos ambientais que contemplam mais de uma alternativa
tecnológica ou locacional.

A Resolução Conama também levantou uma questão muito
importante, talvez a mais importante de todas: que cada alternativa ou
cada estudo ambiental apresente, de forma clara, a distribuição dos
ônus e dos benefícios sociais. Precisaríamos conhecer, para cada
empreendimento industrial, minerário, agropecuário e de infra-
estrutura, as perdas e os ganhos.

Evidentemente, não existe nenhum empreendimento que só traga
impactos positivos, como também não existe nenhum que só traga
impactos negativos. Todos os empreendimentos trazem impactos
positivos e negativos. O que o tomador de decisão precisa saber é
como isso está balanceado, quem está ganhando e quem está
perdendo. Essa disposição importante da Resolução Conama também
não vem sendo observada nos estudos ambientais.

Outra questão importante no licenciamento é prevista na resolução:
“Indicar os métodos, as técnicas e os critérios adotados para a
identificação e quantificação dos impactos”. É uma norma complexa,
porque passamos a exigir o estudo de impacto ambiental para todos
os empreendimentos, quando, na verdade, ele foi desenhado para
grandes empreendimentos e para o tomador de decisões analisar as
alternativas desses grandes empreendimentos. São estudos
complexos, que levam tempo.

No Brasil, passou-se a aplicar tal norma a todos os
empreendimentos. É, a meu ver, um contra-senso aplicar
licenciamento ambiental a postos de gasolina e a cemitérios.
Licenciamento ambiental não foi desenhado para isso. Foi desenhado
para grandes explorações minerais, grandes complexos industriais,
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grandes obras de infra-estrutura e grandes projetos de agronegócios,
e não para ser aplicado a pequenos agricultores, a pequenas infra-
estruturas ou a pequenas indústrias.

A própria Resolução Conama nº 237/1997 voltou a confirmar que os
estudos ambientais são para impactos significativos. A questão do
licenciamento tem gerado muita controvérsia, como algumas piadas.
Uma piada que considero muito interessante é esta: “Você sabe por
que Juscelino Kubitschek estava sempre sorrindo? Porque na sua
época não existia licenciamento ambiental”. Com certeza, se
houvesse, Brasília não teria sido construída.

Fizemos um apanhado geral no Estado de Minas Gerais e
verificamos que, de 1988 a 2005, das 2.703 licitações prévias
solicitadas, cerca de 70% não possuíam EIA-Rima. No meu
conhecimento, é o Estado que mais avançou em desburocratizar.
Conforme podemos verificar aí, cerca de 70% dos processos feitos em
nosso sistema de informações estão sem EIA-Rima. Ao verificarmos
os processos que têm estudos de impacto ambiental, constatamos
que a imensa maioria pertence à atividade minerária, por força de uma
legislação federal que devemos modificar, porque a considero
atrasada. As hidrelétricas constituem 12%. São empreendimentos
sobre os quais há necessidade de fazer estudos de impacto
ambiental.

Verificamos também que a licença prévia não tem funcionado bem,
é mais burocrática. Por meio de uma análise, constatamos que 95%
das licenças prévias foram concedidas. O empreendedor escolhe a
localização, a tecnologia de seu empreendimento e contrata uma
consultoria para legitimar esse processo. Não faz estudos de
alternativas. Isso vai para o órgão ambiental. Não é uma realidade só
de Minas Gerais, mas do País. O empreendedor leva isso para os
órgãos ambientais que ficam discutindo vários detalhes, embora o
mais importante fosse a discussão do “macro”. Como não existem
alternativas para discutir o “macro”, ficam discutindo detalhes de
controle ambiental. Fica, então, esse puxa-e-repuxa, até o projeto ser
aprovado.

Não é um quadro apenas do Estado de Minas. Com certeza isso
ocorre no Brasil, onde quase todos os empreendimentos são
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licenciados por bem ou por mal. O maior exemplo foi o caso da Usina
Hidrelétrica de Barra Grande, no Rio Grande do Sul, na divisa com
Santa Catarina. A usina hidrelétrica teve licença prévia e licença de
instalação. No momento de conceder-se a licença de operação,
descobriu-se que seriam desmatados 2.200ha de mata atlântica
primária. Foram desmatados. Depois que o processo chega lá na
frente, não há quem o segure.

Nós, no Estado de Minas Gerais, temos procurado, ao longo do
tempo - por orientação do Secretário José Carlos Carvalho -,
desburocratizar, resgatar a origem dos estudos ambientais, simplificar
o processo. Isso foi feito com a DN nº 7.404, do Copam, que
introduziu dois conceitos. O primeiro foi a autorização ambiental de
funcionamento, que busca resgatar o conceito de que licenciamentos
ambientais não são para pequenos empreendimentos. A autorização
ambiental de funcionamento está baseada na responsabilidade civil. O
segundo conceito criado foi a regularização ambiental. Sabemos que
no Brasil, além de termos um sistema de licenciamento complexo -
licenças prévias, de instalação e de operação, denominado sistema
trifásico -, existem outras autorizações, como outorga do direito do uso
de recursos hídricos e autorização para exploração florestal. Muitas
vezes, isso confunde e atrasa a regularização do empreendedor. A
partir daí, foi desenvolvido um sistema das três autorizações, num
processo integrado.

Mostrarei aos senhores a reflexão que fizemos quando o Secretário
José Carlos Carvalho esteve no Ministério do Meio Ambiente. Tivemos
oportunidade de fazer uma análise do licenciamento ambiental em
todo o País. Comparamos o resultado com essa charge, que é uma
charge adaptada, feita na década de 60 para criticar o sistema
educacional dos Estados Unidos. Essa adaptação teve o objetivo de
fazermos uma autocrítica do licenciamento ambiental no Brasil.

A solicitação do órgão ambiental não é muito clara. Carecemos de
referências para que o órgão ambiental tenha uma clareza e uma
visão bem-estruturada do que deseja para o licenciamento ambiental.
A falta dessa referência permite que as demandas aos
empreendedores variem muito. Não é raro os empreendedores se
queixarem do tratamento diferenciado entre cada um no que diz
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respeito às exigências. A própria demanda do órgão ambiental não é
muito clara, mas a compreensão do empreendedor também não
ajuda.

A consultoria apresentou uma proposta, pois o País enfrenta um
problema muito sério, já que, como são apresentados, pelas
empresas de consultoria, trabalhos de má qualidade, acarreta-se uma
morosidade por parte dos órgãos ambientais. O problema decorre da
falta e da imprecisão dos termos de referência e da má compreensão
do empreendedor, que também já tem a sua decisão tomada e deseja
que a consultoria a legitime com uma proposta técnica que nem
sempre é boa.

Há também as exigências do analista. Temos desenvolvido isso, e o
Dr. Shelley certamente mostrará todo o esforço realizado no Estado
para que não ocorra uma análise individual, pois há uma tendência
nacional de o analista pretender inserir em sua análise todo o seu
conhecimento acadêmico e solicitar uma série de demandas e
informações desnecessárias.

Em relação à revisão das informações complementares, para tentar
agradar ao analista, o consultor procura atendê-lo de acordo com suas
limitações, o que, normalmente, acarreta um desastre.

Acreditamos que o meio ambiente necessita de algo muito mais
simples. Burocratizamos demais o nosso processo e, agora,
esforçamo-nos para resgatar a sua simplicidade.

O Secretário José Carlos já falou sobre isso, e haverá várias
palestras em que esse assunto será tratado. O grande problema é que
o licenciamento ambiental tem sido vítima de toda uma estrutura, seja
dos órgãos ambientais, seja da sociedade, seja dos empreendedores,
pois é tomado como o único instrumento de gestão, apesar de não ter
sido desenhado para isso. Temos de lembrar que há outros
instrumentos de gestão e que o licenciamento, ainda que seja básico
e fundamental, deve ser tomado em sua devida proporção. Hão que
se considerar outros instrumentos: os zoneamentos econômico e
ecológico, sobre os quais a Simone Rola falará hoje à tarde; a
avaliação ambiental estratégica, sobre a qual o Augusto discorrerá
também hoje à tarde, para sabermos como Minas, em nosso histórico
recente, tem avançado; o cadastro das atividades poluidoras - Minas
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Gerais é o segundo Estado que inicia com esse procedimento -; a
declaração de carga, a qual trabalhamos para ser implantada neste
ano; os registros e alvarás; os sistemas de informações; e os
relatórios de qualidade ambiental. Saltei os instrumentos econômicos
exatamente para que eu possa falar um pouco mais sobre eles.

O Secretário José Carlos já disse que essa é a experiência
internacional atual. Precisamos avançar em relação aos instrumentos
econômicos, pois isso tem proporcionado maior resultado nas
experiências internacionais em complementação ao licenciamento
ambiental. Temos lido vários artigos sobre experiências na Suécia e
na Holanda, onde os agricultores, principalmente os pequenos,
passaram a preservar as suas matas em virtude dos incentivos fiscais.
Aquele que faz o manejo sustentado das florestas conta com um
incentivo fiscal. Temos de desenvolver isso para qualquer
empreendimento, seja na indústria, seja na mineração. Precisamos
introduzir incentivos em nossa legislação que levem o setor produtivo
a considerar a importância da preservação ambiental.

Os registros e alvarás também devem ser considerados. Contamos
com várias experiências internacionais nesse sentido. Ao invés de
trabalharem com sistemas autorizativos tão complexos, adotam os
mais simples.

Na França trabalham com registros, com alvarás, com autorizações
e com licenciamento ambiental. O parque industrial francês não pode
ser comparado ao parque mineiro. Das suas 60 mil indústrias, apenas
600 são passíveis de um licenciamento mais complexo.

Aqui temos mais de 10 mil licenças no setor industrial, o que mostra
como o nosso sistema está burocratizado.

O mais importante é o relatório de qualidade ambiental. Todos os
outros são instrumentos para chegarmos ao nosso objetivo final, que é
a qualidade ambiental. Fazer licenciamento, fiscalizar, conceder
incentivos fiscais, fazer avaliações estratégicas, construir o
zoneamento são instrumentos para que tenhamos uma qualidade
sadia do ambiente, como previsto na Constituição. É dever do poder
público garantir ao cidadão um ambiente sadio; o resto são meios
para chegar lá. Os órgãos ambientais no País têm o cacoete de
valorizar mais os instrumentos que a finalidade. E não são só eles,
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pois isso acaba contaminando todos os segmentos da sociedade.
Finalizando, eu queria propor algumas questões, para as quais cada

um de nós tem respostas; porém, seria importante refletirmos
coletivamente para obtermos respostas coletivas: governo, Legislativo,
setor empresarial e sociedade. Se déssemos respostas coletivas a
essas perguntas, conseguiríamos avançar.

As questões são as seguintes: “por que, para a implementação de
políticas públicas, há mais preocupação com os instrumentos
autorizativos que com seus resultados finalísticos; por que nos
preocupamos mais com as licenças que com a qualidade das águas,
do solo, do ar e da proteção da biodiversidade; por que a licença
ambiental continua sendo o instrumento preferido dos órgãos
ambientais, empreendedores e ONGs; por que o País insiste no
modelo trifásico de licença prévia, licença de instalação e licença de
operação; por que há tanta reclamação sobre a morosidade da
regularização ambiental - licença-outorga -Apefs; por que há tanta
reclamação sobre fiscalização e multas e, ao mesmo tempo, sobre a
falta de capacidade para as atividades pós-licença; por que os outros
instrumentos de gestão não têm o mesmo nível de preferência que o
licenciamento; por que os instrumentos econômicos são tão pouco
utilizados na gestão ambiental no Brasil; por que o ICMS Ecológico de
Minas Gerais, considerado pelo Banco Mundial um dos melhores
exemplos de aplicação de instrumento econômico na América Latina,
sofre resistência para ser ampliado; por que, apesar de todos os
esforços, ainda há tanta degradação por lixões, contaminação das
águas por esgotos, cerca de 70% das instalações industriais sem
regularização ambiental, 90% sem cadastramento de uso das águas e
índices de desmatamento ainda elevados?”.

A partir dessa reflexão, entre as propostas que gostaríamos de
trazer a este seminário, que desenvolvamos outros instrumentos
autorizativos bem mais simples, como o cadastro, o registro e os
alvarás. Os alvarás municipais talvez sejam os instrumentos mais
fortes que temos no País. Por que precisamos criar tantas licenças
ambientais no nível municipal? Por que não podemos agregar a
análise ambiental à concessão do alvará? Por que não podemos
simplificar a vida do usuário?
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Outra proposta é dispensar a licença prévia onde exista
zoneamento, se ele já indica uma direção em termos de localização
para o empreendimento, o que não quer dizer que não haverá estudos
de impacto ambiental. Isso poderia ser feito como no sistema
americano, na fase de licença de instalação.

Uma outra proposta é a declaração de impacto para algumas
alternativas, ou seja, substituir os nossos EIAs-Rimas por declaração
de impacto, como o Chile vem fazendo. Os estudos ambientais seriam
um subsídio à tomada de decisão colegiada, com controle social. Um
equívoco que ocorreu no Brasil é o órgão ambiental ou as agências
ambientais serem as decisoras. Não, o tomador de decisão no nosso
caso é o Copam, com participação social. Cabe à agência ambiental
fazer a análise das alternativas ou dos estudos apresentados e
verificar se as declarações de impacto para as várias alternativas
estão ou não corretas, para que o tomador de decisão ou o Conselho
possa agir.

Incentivos fiscais e fiscalização por amostragem: esse é o ponto em
que mais podemos avançar. Na área ambiental, a pressa é ter
qualidade ambiental. Não podemos ter pressa de sair querendo
apenas o licenciamento ambiental. Cometemos um equívoco enorme
ao achar que o mais importante é o licenciamento ambiental. Esse é
apenas o ponto de partida; por si só, não resolve nada, pois existem
milhares de licenças ambientais e pós-licenciamento. Não há um
modelo por amostragem pelo qual podemos fazer esse
acompanhamento.

Esta charge foi publicada no jornalzinho da Amda e é muito
interessante. O sujeito está lá, com a sua retroescavadeira,
degradando reservas, como aconteceu em Barra Grande, e
perguntando: “Por que estão me olhando? Tenho licenciamento
ambiental”. A licença ambiental não é garantia de qualidade
ambiental. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Deputado Domingos Sávio
Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar; Sr. Secretário, prezado

amigo José Carlos de Carvalho; demais autoridades da área
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ambientalista, especialmente, Sra. Maria Dalce Ricas, e todas as
mulheres; entidades não governamentais; lideranças presentes,
especialmente aquelas do meio rural; companheiros sindicalistas;
cooperativistas; produtores rurais; e demais colegas Deputados, serei
breve. Quero apenas destacar a razão que nos motivou a propor a
realização deste evento: com outras lideranças desta Casa, da base
do governo e da Oposição, como os Deputados Antônio Carlos
Arantes e Padre João, consideramos que essa é uma matéria que
interessa a todos. Desde o primeiro momento, o enfoque que
queremos dar - não tenho dúvida de que esse é o sentimento de todos
os senhores e senhoras - é o de que todos temos o entendimento
pleno, e mais que um entendimento, uma decisão firme de respeito ao
meio ambiente e de luta pela sua preservação. Mas também temos a
clareza de que a situação, da forma como está, precisa ser revista. A
burocracia infernal, em que está se transformando algumas das
etapas, especialmente para os microprodutores e pequenos
produtores rurais ou empreendedores na área urbana, precisa ser
revista.

Faço referência às palavras do Dr. José Cláudio, que nos anima
muito, uma visão madura, absolutamente profissional, responsável por
toda a questão ambiental, uma visão de quem quer, de fato, preservar
o meio ambiente, mas sabe que deve fazê-lo em harmonia com a
sociedade, com o ser humano, respeitando quem quer trabalhar e
produzir. Foi muito feliz a apresentação da charge de que não é por
meio de uma burocracia infernal que se garante preservação
ambiental.

Não fazemos uma dedução simplista de que estamos aqui para
acabar com o licenciamento ambiental ou para contestar a legislação
e os mecanismos de preservação que nela existem.

Longe de nós tamanha leviandade. Entendemos a importância dos
instrumentos legais para preservação do meio ambiente, mas, às
vezes, a aplicação equivocada desses instrumentos leva a uma
descrença generalizada; leva muitos para a informalidade ou para a
falência e desespero.

Então, para citar o setor rural, do qual faço parte como produtor
rural, como técnico da área, como médico-veterinário e como
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cooperativista e ex-presidente sindical, o Presidente da Feam falou,
com muita propriedade, que não conseguimos entender que uma
micropropriedade vai se submeter a toda uma série de burocracia
como um grande empreendimento de grandes impactos ambientais. É
muito importante essa visão eficiente e moderna de separarmos o que
é licenciamento ambiental do que é autorização ambiental de
funcionamento, não só para o meio rural mas também para uma série
de atividades de menor impacto que podem e devem ser adotadas
pela legislação ambiental. Um pequeno posto de combustível não vai
funcionar de qualquer maneira. Ele tem que respeitar as normas
ambientais, mas não pode estar sujeito a uma peregrinação infernal
que leve à inviabilidade do empreendimento ou simplesmente ignorar
a legislação e depois se submeter a multas. Aí, o exemplo mais típico
que temos nesse momento é do pequeno produtor rural, que está
numa situação de desespero. Uma grande parcela não tem a menor
condição de se submeter a toda peregrinação burocrática que a
legislação está impondo.

Em segundo lugar, há o comportamento de algumas figuras. Foi
interessante quando o Presidente da Feam falou sobre as exigências
dos analistas, o comportamento do tecnocrata, do indivíduo que nunca
pisou no chão de uma fazenda na condição de produtor. Às vezes a
pessoa não consegue parar para pensar que quem vai produzir,
principalmente na agricultura, está sujeito ao clima, ao período, à
sazonalidade da atividade. Se não plantar naquela época, ele está
fora das possibilidades de êxito. Temos visto que muitas vezes o
produtor é levado a ter o seu negócio inviabilizado pela morosidade
para se liberar uma autorização prévia. Nesse caso, os trâmites dentro
do IEF, por mais que se empenhem, por mais que respeitemos o
esforço, se essa burocracia infernal não acabar, não irão para frente.
Vejam na construção civil: num prédio de 50 andares a
responsabilidade técnica do engenheiro, devidamente registrado no
Crea, garante a autorização e acredita-se na responsabilidade técnica
daquela pessoa. Para se fazer uma pequena supressão de uma
pastagem de braquiária num determinado lugar ou numa pequena
área em que você vai plantar uma roça, muitas vezes a pessoa tem
que se sujeitar a um processo que, às vezes, se perde. O meu, por
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exemplo, sumiu e tive que mandá-lo novamente. Deixei de plantar
num ano para plantar no outro ano. Obviamente eu não usaria o
subterfúgio de dizer que era Deputado. Entrei como produtor rural e o
processo demorou mais de um ano. Fui pessoalmente ver, e o
processo tinha sumido. É claro que essa não é a regra geral, mas cito,
para exemplificar, que nós produtores temos que aproveitar o
momento. Dr. José Carlos, o Brasil inteiro o respeita pelo grande
Ministro que o senhor foi e o grande Secretário que o senhor é. E esse
respeito vem desde os ambientalistas que se organizam em entidades
não governamentais, os empreendedores da atividade rural e da
atividade urbana. Precisamos aproveitar a sua liderança, a liderança
da sua equipe para, num diálogo franco nesse seminário com o setor
produtivo, com a presença de organizações ambientais, como está
aqui a Maria Dalce e outras lideranças, fazermos uma reflexão
verdadeira. Queremos preservar o meio ambiente, mas não queremos
matar o ser humano de raiva, de falência, de multas absurdas.

O indivíduo que tem uma atividade rural, um pequeno rego d’água
que há séculos é utilizado para matar sua sede e a de seus animais,
de repente, recebe a visita de alguém que, de cara, lhe diz que ele
tem uma multa de R$20.000,00 porque ainda não fez o requerimento
da outorga dessa água. Aí o indivíduo já entra em “stress”, morre de
enfarto, pois estou falando de gente simples, que veio de onde vim, do
meio rural, e que se assusta com isso. Ele terá que contratar um
advogado, submeter-se a uma série de processos para tentar provar
que não está destruindo o meio ambiente, pelo contrário, é o primeiro
a ter consciência de que, se acabar com o meio ambiente, não
conseguirá plantar o milho, ter suas vaquinhas, tirar o leite. Essa é a
grande maioria do produtor rural das Minas Gerais, que é tão diversa,
mas que tem na agricultura e na pecuária uma das suas principais
bases de sustentação.

Viemos aqui todos com o mesmo propósito: preservar o meio
ambiente, respeitar quem quer produzir e somar o conhecimento dos
técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, da sociedade organizada,
de entidades não governamentais que se preocupam, com muita
dignidade, com o meio ambiente, do produtor rural e dos empresários
que atuam nas diversas áreas da economia mineira - setor de
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mineração, de siderurgia e de fundição -, para juntos conseguirmos de
fato melhorar nossa legislação.

Termino fazendo um apelo a nosso Secretário, a quem entregarei
um ofício bastante singelo e objetivo que transmite o sentimento do
setor rural. Nele, peço: “Exmo. Sr. Secretário de Meio Ambiente, o
Deputado que este subscreve vem solicitar a V. Exa. seja analisada a
possibilidade de suspensão imediata do Decreto nº 44.309, de 2006
para sua reestruturação”. Não queremos, é claro, suprimir as
exigências legais, mas sim que o decreto seja reestruturado e
adequado a uma relação justa e equilibrada com o setor produtivo. Do
contrário, poderemos inviabilizar a maioria das atividades rurais.
Solicito ao Presidente desta sessão, Deputado Fábio Avelar, que peça
ao Presidente da Assembléia que encaminhe nosso requerimento ao
Governador Aécio Neves.

Desejo sucesso e que todos possam manifestar-se, seja nos grupos
de trabalho, seja participando das palestras, para que saiamos daqui,
de fato, com soluções objetivas para preservar o meio ambiente, mas
para também fazer um desenvolvimento sustentável e poder trabalhar
tanto no campo quanto na cidade, gerando emprego e riqueza como
todos queremos. E falo “riqueza” no sentido mais bonito da palavra:
qualidade de vida para todos nós. Obviamente queremos ser humano
e meio ambiente vivendo em harmonia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - Bom-dia a todos.
Com a palavra o Dr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que também disporá
de 20 minutos para fazer sua exposição sobre o tema “O novo
desenho institucional do Sisema e a análise interdisciplinar dos
processos de regularização ambiental”.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Exmo. Deputado Sávio Souza Cruz, na pessoa de quem novamente

quero saudar todos os demais Deputados e Deputadas da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; lideranças do setor produtivo e do
movimento ambientalista; meus colegas dirigentes e servidores do
Sisema, composto pela Semad, Feam, IEF, Igam e a Polícia de Meio
Ambiente da Polícia Militar; todos aqui presentes da nossa mais alta
direção e também da nossa gerência intermediária para fazermos um
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debate mais amplo do licenciamento ambiental em Minas.
Na primeira fase deste debate, tivemos oportunidade de ouvir o

pronunciamento dos Deputados que manifestaram a opinião deles e
desta Casa a respeito deste tema. Também tivemos a oportunidade
de assistir à exposição do Presidente da Feam, da qual procuramos
contextualizar o entendimento que tem a alta administração ambiental
de Minas a respeito do tema que estamos tratando. Aqueles que
prestaram atenção no pronunciamento do Dr. José Cláudio Junqueira,
que coincide com aquilo que procuramos realizar na administração
ambiental do Estado, captaram a compreensão que temos dos
problemas que tratamos aqui e teremos oportunidade de debater hoje
e amanhã.

Pelo nível de reflexão daquilo que já foi abordado em nosso nome
na exposição do Presidente da Feam, há uma dúvida que pode ser
suscitada. Abandonando o texto que havia preparado, farei algumas
reflexões a respeito disso. Se esse é o pensamento da administração
ambiental de Minas, daqueles que estão gerindo a administração
ambiental do Estado, por que as coisas não estão acontecendo como
previsto? Por uma questão fundamental que abordarei aqui e
certamente balizará todo o debate que fizermos a respeito da política
ambiental em Minas e no Brasil, hoje e em qualquer tempo. Na
administração pública, a vontade do dirigente não pode sobrepor-se à
vontade da lei. Essa é uma questão crucial para que seja possível
entender o contexto no qual se desenrolam as políticas públicas que
são formuladas e implementadas. Há espaços que devem ser cada
vez mais utilizados no âmbito das unidades federadas para o
aperfeiçoamento da política ambiental, mas estamos cingidos por um
processo legal, por normas inseridas na Constituição da República e
em uma vasta legislação infraconstitucional. Esta Casa, melhor que
ninguém, tem capacidade para compreender o que significa o
caminho que nós e os nossos servidores devemos seguir para o
aprimoramento daquilo que buscamos.

A despeito dessas dificuldades, temos procurado estabelecer um
esforço que, no âmbito da administração pública de Minas, possa dar
resposta a essas e a outras questões que estamos discutindo.

Ainda que sucintamente, gostaria de repassar alguns aspectos para
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mostrar nosso trabalho na área. Deixo claro que, desde o momento
em que o Governador me convidou para assumir a Secretaria, ainda
em Brasília, ele na Presidência da Câmara, concluindo seu mandato,
e eu no Ministério do Meio do Meio Ambiente, para fazer um esforço
de política ambiental em Minas, não estamos indiferentes, porque
estamos balizados pelo contexto já mencionado, a entender que
precisamos de uma política ambiental vinculada a resultados, mas
comprometida com a melhoria da qualidade ambiental do Estado,
atribuindo menor importância ao processo e à burocracia.

Vamos mostrar o que está sendo feito. É evidente que estamos em
um universo de mudanças e de transformações, e a limitada
capacidade de mudança da unidade federal no contexto da União
Federal não permite avançar de maneira que respostas mais ousadas
possam ser dadas nesse contexto.

Mostrarei uma série de medidas que não esgotam o que nós
mesmos gostaríamos de fazer e que não estão acontecendo com a
celeridade necessária, mas que representam claramente uma opção
política da administração ambiental do Estado para responder as
angústias, que não são apenas do setor produtivo. Temos de ter
humildade para entender o recado da sociedade. O setor produtivo
reclama de burocracia, de lentidão, das dificuldades apresentadas. Da
mesma maneira, a sociedade civil reclama que o resultado final não é
suficiente porque a qualidade ambiental não melhora na proporção do
esforço que se faz, na esfera administrativa ou em relação aos
procedimentos burocráticos exigidos.

Em razão disso, a primeira concepção que procuramos estabelecer
em Minas foi implantar um sistema de gestão ambiental sistêmico, um
sistema que pudesse integrar os diversos componentes da política
ambiental visando a um processo novo, que permita maior interação,
para aumentar a eficácia da política, melhorar os resultados e diminuir
a burocracia. Se isso não está acontecendo com a celeridade
necessária, é preciso ficar claro que temos, com toda a convicção,
procurado realizar esse esforço. E quais são as dificuldades
claramente expostas aqui, que ficariam cada vez mais evidentes se
todos os que estão aqui pudessem falar, principalmente os
representantes do setor produtivo? Primeiro, verificava-se em Minas -
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infelizmente, essa ainda é uma regra em quase todo o Brasil - a
completa inexistência de um sistema de informação ambiental. Não
tínhamos um sistema de informação ambiental. Ainda o temos
precário, mas estamos fazendo um esforço para ter um sistema
integrado de informação ambiental, com base de dados unificada, que
permita a compreensão mais adequada dos problemas ambientais do
Estado e as intervenções necessárias. Também reconhecemos - isso
é claro em todo o nosso processo - o trâmite lento, burocrático e
procedimentos não padronizados de todo o processo de gestão,
incluindo o licenciamento; informações fragmentadas e
desestruturadas, dificultando a implementação de políticas públicas
adequadas. E, finalmente, a falta de instrumentos para medir
indicadores de qualidade ambiental, monitoramento e
geoprocessamento, que é outro componente da política ambiental,
não suficientemente aplicado no Brasil. Felizmente, podemos dizer
com satisfação que Minas é o Estado que tem o melhor trabalho de
monitoramento da qualidade ambiental, da qualidade das águas -
principalmente das águas superficiais -, da vegetação, da qualidade
do ar, principalmente na região metropolitana.

Diante desse quadro, que normalmente persiste, qual o caminho que
estamos procurando seguir? Trabalhamos intensamente na integração
das três agendas, o que será mais bem detalhado no decorrer deste
seminário, com o licenciamento interdisciplinar que estamos
instituindo para melhorar a qualidade da análise, melhorar os
resultados e sobretudo diminuir o tempo de resposta necessário para
o atendimento dessas demandas. Melhor atendimento ao cliente,
permitindo a consulta direta pela sociedade aos processos de
licenciamento ambiental. Ainda está longe do que achamos que se
precisa, mas está instalado, está sendo implantado. Em Minas
dispomos de um sistema em que todo empreendedor poderá
acompanhar seu processo pela internet, com a rapidez necessária.

Rapidez e precisão na busca de informação e consultas ao uso de
imagem de satélite e dados geográficos que disponibilizaremos, aliás
já estão começando a aparecer na nossa telinha do Sistema de
Informação Ambiental de Minas os primeiros dados
“georreferenciados” do zoneamento ecológico econômico, que dá à
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Minas um banco de dados “georreferenciados” de que não dispõe
nenhum outro Estado do Brasil em matéria de “georreferenciamento”
para definição das nossas políticas, sobre o que falaremos mais à
frente.

Neste “slide” mostramos como era a operação do sistema e o seu
nível de desarticulação, buscando caminhar para um modelo em que
o sistema funcione de maneira mais articulada, contextualizando o
que mencionei com o fluxo de processo mais adequado. É
impressionante notar - e temos de receber isso com a humildade
necessária, até para melhorar nossos procedimentos - a demora, a
crítica e a reclamação pela demora ainda existentes no tocante ao
licenciamento ambiental. Estou-me referindo ao licenciamento da
atividade efetiva e potencialmente poluidora; aqui não estou-me
referindo especificamente à outorga nem à supressão de cobertura
vegetal. Mas quando nós, num estudo realizado pelo Ministério de
Meio Ambiente, consideramos, hoje, o tempo de resposta ao
licenciamento, Minas é, de longe, o Estado brasileiro que faz o
licenciamento ambiental mais rápido do País, dos grandes
empreendimentos licenciados nos termos das exigências das normas
federais.

Também iniciamos um processo de atualização e modernização do
licenciamento. Certamente as críticas que estão e serão feitas aqui
seriam muito mais contundentes sem as medidas que adotamos nos
últimos anos para melhorar a resposta a essas questões. Destaco, em
primeiro lugar, a descentralização do Copam, as nossas unidades
regionais descentralizadas. Aqui falou-se de exigência de licenciar-se
um posto de gasolina. Mostraremos também que já avançamos um
pouco nessa área. Tínhamos um modelo, até 2003, em que o
proprietário de um posto de gasolina no Município de Carneirinhos, na
divisa com Mato Grosso do Sul, se quisesse regularizar o seu
empreendimento, necessitaria vir a Belo Horizonte. E assim
sucessivamente no Estado. Essa era a realidade com a qual
trabalhávamos há cinco anos. Hoje já temos nove unidades regionais
do Conselho de Política Ambiental funcionando consolidadas, com
capacidade operacional para responder a essas questões que
mencionamos, o que permitiu desafogar completamente o
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licenciamento ambiental, que era centralizado em Belo Horizonte.
Aliás, pelos dados que podemos apresentar, não tenho nenhuma
dúvida de que, sem essas medidas, o licenciamento ambiental em
Minas, como ocorre na maior parte do Brasil, estaria literalmente em
colapso, tal o nível de sua demanda e a capacidade operacional para
sua implementação.

Aqui, temos uma idéia espacial da localização das nossas unidades
regionais; aqui, algumas medidas que permitem maior agilidade no
licenciamento em relação ao que havia no passado; o Sistema
Estadual de Informação Ambiental, que já mencionei. Uma base de
dados unificada, um grande banco de dados “georreferenciados” para
permitir maior facilidade de consulta tanto dos nossos técnicos quanto
dos empreendedores em relação aos seus empreendimentos,
especialmente à localização das atividades efetiva e potencialmente
poluidoras.

Essa, como aparece na tela, é o nosso Sistema de Informação.
Houve a realização do concurso público. Imaginem essa situação que
está sendo descrita sem os quase 500 técnicos de nível superior que
ingressaram no sistema nos últimos dois anos, para ampliar a nossa
capacidade operacional. A atualização da legislação.

Por meio da Deliberação Normativa - DN - nº 74, do Copam, pela
primeira vez e de acordo com o contexto citado pelo Presidente da
Feam, adotamos a simplificação do licenciamento das atividades de
pequeno porte e potencial poluidor. Quer dizer, estabelecemos
autorização ambiental de funcionamento, ou seja, autorização em
única fase baseada na responsabilidade civil, o que significou, ano
passado, 10 mil empreendimentos licenciados. Se não tivéssemos
adotado a DN nº 74, esses empreendimentos teriam de percorrer o
caminho do licenciamento em três fases, o que colaboraria para o
colapso do sistema ambiental.

Com essas mudanças, procuramos também estabelecer uma
governança ambiental sistêmica, integrada e transversal, como
mencionei, incluindo o esforço que, lenta e progressivamente, amplia
o funcionamento dos núcleos de gestão ambiental nas Secretarias,
com avaliação ambiental estratégica.

Os zoneamentos ecológico e econômico são outra ferramenta do
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processo de modernização. Sem esses instrumentos, o licenciamento
seria apenas um cartório. Abro um parêntese para repetir o que disse
quando da abertura deste seminário: sem o auxílio das outras
ferramentas previstas na legislação ambiental brasileira e sem um
novo ciclo baseado em incentivos econômicos das atividades
sustentáveis, o licenciamento ambiental continuará a ser um cartório.
Temos de ter coragem de fazer essas avaliações, esses registros. É
fundamental os passos que estamos dando para descaracterizar o
licenciamento ambiental como cartório e transformá-lo em instrumento
efetivo para melhorar a qualidade ambiental do Estado. Temos de ter
uma política ambiental que dê destaque à qualidade.

Os zoneamentos ecológico e econômico serão objeto de palestra
específica, assim como a questão da avaliação ambiental estratégica,
sobre a qual o nosso Chefe de Gabinete fará uma exposição. Outras
áreas estão sendo objeto dessa providência.

Apresentarei alguns números, para se entender a situação com que
lidamos no dia-a-dia. Somatório dos processos de regularização
ambiental em tramitação: ano passado, 42.344; 6 mil, em 2002. Esse
grande aumento deve-se, primeiro, à descentralização do sistema,
que estimulou a regularização ambiental dos empreendimentos, até
então não regularizados. Existe, portanto, possibilidade concreta de se
fazer com que isso se estabeleça de maneira adequada. Nesse
contexto, houve mais de 10 mil autorizações ambientais de
funcionamento, que é o modelo simplificado.

Que opção fazemos claramente em Minas, de acordo com o
contexto da exposição do Dr. José Cláudio Junqueira? Como há
empreendimentos de significativo impacto ambiental, ou seja,
atividades efetivas com potencial poluidor de significativo impacto,
decidimos que, para o licenciamento de atividades de pequeno porte,
de pequeno potencial poluidor, que não caracterizam significativo
impacto ambiental, faríamos a simplificação, como fizemos na revisão
da DN nº 74.

E também, neste ano, daremos um novo passo, submetendo ao
Copam uma nova medida de revisão do licenciamento que leva em
conta o zoneamento ecológico-econômico, pois sua existência e a
base de dados “georreferenciada” permitirão que estabeleçamos um
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processo mais simplificado. Será possível, ainda, incluir uma terceira
variável no licenciamento ambiental, que tradicionalmente, a partir do
modelo importado dos EUA, sempre considerou apenas duas: porte
do empreendimento e potencial poluidor. Queremos trabalhar com
uma terceira, que é a localização do empreendimento com base de
dados “georreferenciados” do zoneamento ecológico-econômico,
porque, ao utilizarmos as coordenadas do empreendimento,
poderemos obter um sistema que mostrará as restrições de natureza
locacional dos empreendimentos.

O empreendedor não precisa esperar três ou quatro meses para
receber a informação de que, naquele local, não se pode realizar o
empreendimento. Hoje, temos tecnologia de informação suficiente
para estabelecer isso de maneira mais adequada. O número, por si,
mostra o que acontece na realidade. Vocês terão a oportunidade de
examinar outros dados.

Fiz essa rápida explanação para mostrar nosso trabalho sintonizado
com o compromisso de aperfeiçoar e melhorar o sistema ambiental do
Estado. Não poderia concluí-la sem me referir às questões colocadas
sobre o Decreto nº 44.309. Primeiro, faço considerações de quem
entende os problemas postos. Como filho de agricultor familiar e neto
de trabalhadores rurais, sei bem do que estamos falando. Nessa
situação, procuro avaliar as questões. Reconhecemos que há uma
discrepância entre a legislação ambiental tal como está concebida e a
realidade sócio-econômica dos agricultores.

Esse é o ponto de partida para entendermos a realidade sobre a
qual falamos. Por quê? Porque temos uma legislação ambiental de
inspiração nitidamente urbana, que estabelece regras para outro setor
da sociedade. Profissionalmente, entendo que há descompasso entre
a legislação ambiental, a sua aplicação ao campo brasileiro e a
realidade sócio-econômica.

Isso não significa que uma realidade econômica incapaz de atender
a determinados requisitos da legislação deva ignorar a legislação
ambiental. Não vamos resolver o problema ambiental do setor
agropecuário exclusivamente mudando a política de meio ambiente.
Só vamos resolver o problema do setor agropecuário mudando a
política de agricultura. A solução não está, por exemplo, em desistir da
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existência da reserva legal, um dos pontos-chaves colocados.
Entretanto, é pertinente - e deve ser tratado na política agrícola -
permitir que os agricultores tenham um sistema de incentivo
econômico para arcar com a responsabilidade de manter a reserva
legal.

Essa agenda não se resolve exclusivamente na esfera da política de
meio ambiente, embora reconheça que muitas e muitas exigências
meramente burocráticas em relação ao licenciamento não contribuem
definitivamente para melhorar a qualidade do meio ambiente. Tanto é
assim - e vamos debater isso amanhã com a Secretaria de Agricultura
-, que iremos submeter ao Copam, após sua instalação no dia 19,
uma proposta de licenciamento para o setor agropecuário
absolutamente inovadora, que inclui questões já apresentadas, para
que seja possível haver certificação.

Aí certamente a Secretaria de Agricultura terá um papel de
protagonista, porque, se for possível certificar, por meio da Emater, do
IMA ou de outra instituição, que uma propriedade rural adota boas
práticas de uso da terra e de agrotóxicos, ela não precisará passar
pelo crivo da burocracia do licenciamento ambiental, como é hoje.

Então, há espaço para avançar, e também quero dizer - e é bom
poder dizer isso em uma das mais respeitadas Assembléias
Legislativas do Brasil, pois penso que Minas pode orgulhar-se do
Legislativo Estadual que tem - que parte da solução desses problemas
não depende de atos da esfera administrativa, mas de atos de
políticas baseadas em legislações específicas. Não podemos fazer
mudanças por ato administrativo desta ou daquela autoridade. Nem o
Governador nem o Presidente da República podem mudar, por
decreto, uma lei estadual ou federal.

Portanto, existem outras esferas. Em vez de haver o antagonismo
de determinadas demandas do setor produtivo rural com o movimento
ambientalista, por exemplo, para colocar um dos contenciosos que
está aí, podemos sair da divergência e ir para a convergência. Tenho
a certeza de que a Dra. Maria Dalce, representando aqui o movimento
ambientalista mineiro, não terá dificuldade de convir com as lideranças
do setor agropecuário, na defesa de incentivos econômicos para a
proteção da biodiversidade, de que os agricultores são os grandes
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guardiões. Essa é a nova agenda que precisamos colocar na mesa,
por entender que a biodiversidade é importante e o produtor ou
proprietário rural é hoje o guardião de uma importante porção da
biodiversidade brasileira e precisa ser economicamente incentivado. A
questão não está em “porque não há incentivo econômico,
destruiremos a reserva legal”; a questão não está em “porque não há
incentivo econômico, não recuperaremos as áreas de preservação
permanente”. É o contrário.

Então, esse é o contexto a respeito do qual gostaria de falar e, de
acordo com ele, quero lembrar o Decreto nº 44.309, que regulamenta
a lei estadual. Nós, depois de ampla avaliação interna, encontramos
espaço para uma proposta de mudança no decreto, que está sendo
avaliada, no momento, pela Advocacia-Geral do Estado, instância final
de decisão do governo, quando se trata de matéria de natureza
jurídica. Nessa proposta, estamos realmente refazendo uma série de
questões que sempre nos pareceram pertinentes.

Por exemplo, em provavelmente 80% das propriedades, há uso
insignificante de água; nem a outorga é necessária, bastando haver o
cadastro. Não faz sentido multar um agricultor porque está fazendo
uso insignificante de água. Então, assumimos no decreto fazer essa
mudança. Vamos mudar porque entendemos que o uso insignificante
de água não pode necessariamente dar origem a multas. O que
estamos fazendo? Trocando a multa por uma advertência e pedindo
que o agricultor, em um prazo determinado, faça o cadastro que a lei
exige. Esse, por sinal, já é o procedimento que o Igam adota desde
novembro do ano passado, e procuramos fazer com que o decreto
atenda a esse requisito.

Também estamos mudando o decreto em relação à questão da
pesca, que sempre foi um tema muito mencionado aqui, sobretudo
nos pronunciamentos do Deputado Antônio Júlio, aliás, com muita
pertinência. Quer dizer, o agricultor está sendo multado porque está
pescando sem licença. O ato de pescar praticado por ele não degrada
o meio ambiente, se se usa anzol. Também trocaremos isso por uma
advertência, e assim sucessivamente.

Enfim, estamos fazendo aquilo com que nos comprometemos, nesta
Casa, em uma reunião anterior.
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Tivemos um grupo que trabalhou intensamente nisso, como as
nossas áreas técnica e jurídica do IEF, da Feam e do Igam, e houve
também participação ativa da diretoria de meio ambiente da Polícia
Militar. Com base nisso, submetemos uma proposta à análise final da
Advocacia-Geral do Estado.

Pelas mesmas razões que já mencionei aqui, não é razoável nem
honesto criar expectativas que não possam ser cumpridas, porque
podemos, em algum momento, melhorar o decreto. É preciso
reconhecer que esse decreto regulamenta a Lei nº 15.972, aprovada
aqui na Assembléia Legislativa. A Lei nº 15.972 nada mais fez do que
incluir as regras já estabelecidas na esfera federal pela Lei Federal nº
9.605 na lei estadual do meio ambiente. Então, o que estamos
fazendo aqui está parametrizado por uma lei federal que não podemos
modificar. Boa parte da solução desses problemas - e é por isso que
digo que não é honesto criar expectativas que não possam ser
cumpridas - depende de mudanças na legislação federal. Essas são
questões. E não podemos fazê-lo na esfera administrativa, nem esta
Casa tem competência constitucional para fazê-lo. Precisamos tratar
disso, porque são normas federais e as unidades federadas estão
obrigadas ao seu cumprimento.

Digo isso para entendermos o contexto em que estamos
trabalhando, renovando meu compromisso que decorre de uma
orientação do Governador Aécio Neves desde o primeiro momento
para buscarmos a simplificação necessária. Entendemos que
simplificar não significa descontrolar. A primeira leitura de muitas
pessoas, quando dizemos que estamos simplificando os
procedimentos na área de meio ambiente, é que estamos trabalhando
para facilitar ou para descontrolar. Não, absolutamente. É muito mais
provável haver um controle mais eficiente com normas mais simples e
mais eficientes. É isso que queremos fazer. É isso que buscamos
fazer. É isso que esperamos fazer ainda melhor com a contribuição
que certamente surgirá desse seminário, em razão da participação de
uma grande audiência, mas, sobretudo, por estar aqui o que Minas
tem certamente de melhor no debate desse tema. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.
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O Sr. Presidente - A Presidência agradece ao Secretário José
Carlos Carvalho. Antes de passar a palavra ao próximo expositor,
quero lembrar que a Assembléia Legislativa promoverá, entre os dias
9 e 12 de junho, nesta Casa, o evento que já tem o nome de “Minas
de Minas”. Será um seminário legislativo que tem entre seus objetivos
elaborar a política mineral orientada para a sustentabilidade social,
econômica e ambiental. Os interessados em trazer suas propostas
sobre os temas ligados à mineração poderão apresentá-los à
assessoria da Assembléia. Lembro a todos que essas sugestões
deverão ser feitas por escrito e conter o nome do autor e do órgão ou
da entidade que representa. A Assembléia receberá as sugestões na
saída do Plenário, à direita, no “hall” da capela, até às 12 horas de
amanhã. Como observamos a presença de várias pessoas ligadas ao
setor, enriqueceremos a realização do seminário com as sugestões
previamente apresentadas.

Informo aos companheiros de Mesa e a todos os presentes que está
sendo instalado um telão no Teatro da Assembléia dada a presença
de pessoas vindas de todas as partes do Estado para esse ciclo de
debates. Lembramos que não houve esforço da Assembléia
Legislativa para trazer as pessoas. Foi uma manifestação espontânea
de todos os que estão lotando as galerias e já ocupando o teatro da
Casa. Com o telão, pretendemos tornar possível a todos o
acompanhamento dos trabalhos deste Plenário.

Palavras do Secretário Adjunto Shelley de Souza Carneiro
Cumprimento o Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Mesa, e,

com sua permissão, os demais membros da Mesa, os ambientalistas,
os empresários, a sociedade, as senhoras e os senhores presentes.
Pretendo ater-me ao microproblema do macroprocesso ambiental que
está sendo discutido neste seminário.

Nos dias atuais, toda e qualquer sociedade tem grandes dificuldades
quando resolve mudar um processo qualquer. O mundo está em
transição, diferente, em constante movimento, e isso traz ansiedade e
dúvidas. Um dos maiores problemas da humanidade atual é a falta de
sincronia entre as instituições. Não adianta demonizar o setor público
tachando-o de burocrata ineficiente ou estigmatizar o setor produtivo
como materialista. Isso só serve para criar polarização política, o que
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não nos leva aos avanços substanciais e modernos de que tanto
precisamos. É necessário nos inserirmos nesse contexto de transição
da humanidade. Não é só o Brasil que tem problemas. A globalização
e a informatização rápida trazem um grande desafio ao mundo inteiro.

Do setor produtivo é exigido em todas as licitações, incluindo as
internacionais, cuidado com os aspectos ambientais. O setor tem de
se adaptar não somente aos ditames de um país. As fronteiras entre
os países começam a ficar estreitas quando entramos no mundo
globalizado, em que a informação “on line” acontece em segundos. O
mundo está diferente. Não podemos pensar em paradigmas antigos,
caso contrário não encontraremos solução para os novos problemas.
Precisamos mudar nossas concepções, pensar novo, encarar os
problemas de maneira totalmente diferente.

Transição e mudança não são coisas fáceis; na maioria das vezes,
doem; na maioria das vezes, passam por fases que não conseguimos
compreender. São muitos os processos que, em enorme velocidade,
estão acontecendo em nossa vida. A tecnologia e a informação
trouxeram um mundo diferente, que teremos de encarar nos próximos
anos.

Meio ambiente passa hoje a ser peça fundamental no
desenvolvimento sustentável do País, dos Estados e dos Municípios.
Ele reflete, no processo principal, nossas ansiedades e nossas
preocupações com o modelo atual. Minha apresentação terá como
foco a análise interdisciplinar desse processo.

A ecologia me ensinou um pouco - do pouco que dela conheço,
aliás, conhecemos muito pouco - a respeitar as inter-relações, a não
ser pontual naquilo que digo, a não fragmentar a administração, como
fragmentamos tudo na vida. Se fragmentarmos, não entenderemos
nunca o que está acontecendo na coisa mais importante do mundo,
ou seja, na harmonia da natureza, que é basicamente a ecologia.

Estamos procurando essa relação de interdependência entre todos
os elementos, essa harmonia. Isso não é fácil, é muito complicado.
Alvin Toffler, em seu livro “Riqueza Revolucionária”, falando sobre a
mudança americana, mostra as dificuldades tremendas que os
americanos enfrentam hoje na sincronia das suas instituições, como
universidades, setor produtivo, ONGs. É importante pensarmos
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seriamente nessa interação, mas numa interação inteligente, de
idéias, não numa interação da crítica pela crítica. Devemos pensar
numa interação que acrescente algo à nossa modificação, que é
necessária, importante, fundamental para o desenvolvimento
sustentável do nosso país.

Por que pensamos na mudança sob dois aspectos? Mudança não
se realiza apenas sob determinado enfoque. Se vamos mudar,
precisamos mudar duas vezes, ou seja, mudar a realidade, as coisas
e mudar a percepção. Não adianta darmos mil computadores para um
sistema, é preciso que as pessoas compreendam o que aquilo
significa, busquem interação com o processo, percebam a sua
importância, a fim de que os resultados sejam produtivos. Esse é o
grande desafio.

Uma das maiores surpresas que tive na minha vida - posso dizer
que foi uma vida trabalhada no aspecto ambiental - foi quando
comecei a trabalhar as regionais do Conselho de Política Ambiental,
isto é, as várias Minas Gerais ali representadas, com suas
dificuldades e problemas. Várias vezes, nessas regionais, encontrei
públicos como este, talvez ainda mais numerosos, discutindo
problemas que os afligiam, tentando solucionar, procurar caminhos,
como estamos fazendo aqui, ou seja, criar caminhos para termos um
licenciamento que se adapte melhor à vida que estamos vivendo e ao
futuro que espera por nossos filhos. Espero que tenham um mundo
melhor, mais adaptado a uma vida diferente que viverão.

Gostaria de chamar a atenção para o fato de o licenciamento
ambiental ser um grande instrumento de gestão pública, obsoleto às
vezes, mas importante quando começou, porque não tínhamos nada,
não existia nada. Ele cresceu com a luta de técnicos, pouca gente
dava muita importância ao processo de licenciamento ambiental.
Cresceu em função de uma luta de pessoas que, sozinhas, tentavam
mostrar que o meio ambiente era importante e precisava ser
internalizado nos processos de discussões políticas do País.

Marginalizar o processo de licenciamento é fácil, mas ele teve, em
cada um de seus passos, uma história de conquistas, de lutas e de
resultados. Acho que o licenciamento ambiental, no mundo em que
vivemos, precisa mudar profundamente, mudar nos seus fundamentos
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principais. Desburocratizar totalmente o processo é o nosso grande
desafio. Por quê? Porque a nossa sociedade está segmentada,
especializada e subespecializada em virtude de um profundo aumento
da burocracia em todo o País.

Isso não acontece somente aqui. Como tenho conversado com
representantes de vários Estados, percebi que esse problema é de
todo o País e de todo o mundo. A desburocratização precisa ser
enfrentada, mas a burocracia é necessária em seu aspecto positivo.
Não podemos viver sem ela.

Gostaria de me ater a alguns desses problemas e aos resultados
que passamos a obter no que diz respeito ao licenciamento ambiental
interdisciplinar.

Primeiro, gostaria de esclarecer que não estou falando em
licenciamento interdisciplinar e transdisciplinar, mas em uma
passagem para uma relação interdisciplinar, ou seja, entre as
disciplinas que não se tocam. Criamos fragmentos, responsabilidades
e nichos de poder, baseando-nos em verdades que não sei se
realmente são, pois duvido muito do que é dito por poucas pessoas.
Acredito que as verdades têm de ser discutidas e questionadas e que
o que criamos ao longo do tempo precisa ser revisto. Não
conseguiremos crescer se percebermos o licenciamento ambiental
como um fragmento. Não podemos pensar na floresta sem considerar
a água e a poluição ambiental. Se isso tudo não estiver interligado em
um processo inteligente, perderemos a noção do todo de um processo
que tem de ser encarado de maneira mais abrangente, para que as
tomadas de decisão sejam mais inteligentes. Por isso, entrarei nesse
processo mais rapidamente. Prometo que utilizarei apenas 25
minutos.

Como o Secretário José Carlos disse, dividimos nosso Estado em
partes, apesar de não estar separado dessa forma, pois essas
fronteiras não existem. A divisão foi feita levando-se em consideração
os recursos hídricos e os problemas políticos e institucionais de cada
região. Dessa maneira, o Estado foi dividido em oito regiões
totalmente adaptadas para receber o processo de análise
interdisciplinar. Para cada profissional, foi oferecido um treinamento
profundo. Eles trabalharam durante três meses na análise disciplinar e
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criaram o processo. Esses profissionais, técnicos, administradores e
advogados, ajudaram-nos, de acordo com uma linha de ação, a
construir o modelo. Ouvimos a sociedade da região, com quem
discutimos os problemas.

De acordo com esse conceito, conseguimos estabelecer, administrar
e dispor os profissionais mais adequados para as regiões. Não temos
condições de disponibilizar todos os profissionais de que
necessitamos, pois, muitas vezes, há problemas típicos na análise do
projeto, como, por exemplo, a necessidade de especialistas em sapos.
Não temos condições de contar com todos os profissionais
necessários para uma análise ambiental, mas podemos, de acordo
com a tipologia regional, conseguir os mais adequados para a região.
Por exemplo, no Triângulo Mineiro, os profissionais mais necessários
são os engenheiros florestais, agrícolas e civis, os biólogos, os
químicos, - já que a região enfrenta problemas relativos ao tratamento
de água e esgoto - e uma série de outros profissionais. De acordo
com o desenvolvimento e as perspectivas econômicas do nosso
Estado, pudemos contar com profissionais que nos atendessem
melhor nas análises dos projetos ambientais.

Seguindo esse modelo, ficou muito clara a participação da
sociedade de cada região. Foram criados conselhos de política
ambiental, com lideranças regionais, e organizações não
governamentais. Houve a participação das universidades, das
empresas e dos agricultores. Todos se uniram. Percebemos a força e
a participação da sociedade no processo.

Viajo muito para participar de Conselhos de Política Ambiental e
estou vendo aqui muitas pessoas que vieram do interior de Minas
Gerais. Há gente do Jequitinhonha, do Norte, do Sul, do Triângulo, do
Alto São Francisco, da Zona da Mata, do Leste mineiro. Temos
participantes que representam todas as regiões, o que reflete esse
trabalho de descentralização dos aspectos ambientais no Estado.

Por que implantar o modelo de análise interdisciplinar? Nosso
principal foco era agilizar e qualificar o licenciamento ambiental. Mas
não se trata somente de agilizá-lo, mas de qualificá-lo também. O
processo integrado evolui. Fico satisfeito por ver como profissionais do
Triângulo, por exemplo, estão crescendo nas atividades próprias da
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região. Estão lá discutindo os problemas do seu dia-a-dia, vistoriando
empresas diariamente, discutindo com a classe empresarial, com os
agricultores, com todas as pessoas. Eles vão crescer naturalmente. E
não crescem sozinhos, pois avançam numa análise interdisciplinar
que tem todo um procedimento desenvolvido com a ajuda de
instituições importantes no Estado, como a Fundação Dom Cabral,
que nos auxilia enormemente no trabalho de organização de equipes.
Não é fácil trabalhar em equipe. Talvez um dos nossos maiores
desafios seja fazer com que organizações fragmentadas trabalhem
com sinergia dentro de um processo de equipe. Para vocês terem
uma idéia, eles descobriram que não sabem fazer uma reunião.
Muitas vezes, a descoberta de fatos administrativos nos traz
problemas seriíssimos, como o que foi posto pela Fundação: quem
realmente é o nosso cliente? A sociedade. O que é a sociedade?

Trata-se de temas que têm sido muito discutidos no âmbito desse
trabalho de análise interdisciplinar que tentamos empreender. E
estamos num processo - porque isso não é uma fotografia acabada -
que deve ser maturado, dinâmico, flexível e precisa ter continuidade.
Sempre digo a eles que, se eu voltar daqui a quatro anos e o processo
estiver na mesma, vou sentir-me uma pessoa derrotada. Os
processos precisam de uma dinâmica própria e de uma velocidade
adequada à rapidez do mundo de hoje.

Outra meta é atender à demanda existente na sociedade depois de
uma grande discussão com ela própria.

É preciso acabar com a visão cartorial, fragmentada e pontual das
análises dos impactos ambientais e tratá-los de forma sistêmica, numa
visão de inter-relação, numa visão integrada. Os próprios engenheiros
estudaram muito todos esses processos, até mesmo o que vem a ser
a análise sistêmica. Como estou inserido nela? Como são as várias
redes em que estou inserido? Como nos posicionarmos para resolver
problemas de uma maneira mais ágil e com qualidade adequada, para
que o meio ambiente realmente seja respeitado?

Queria fazer referência ao nível de insatisfação principalmente de
usuários dos serviços de regularização ambiental. Sempre me
preocupo com estas três palavrinhas: “sincronia”, “sinergia” e
“sintonia” do sistema. Estamos trabalhando nisso.
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Um dos problemas de hoje é a dificuldade de mudar. A mudança é
muito difícil. Não estou dizendo que esse é um problema só do Brasil,
mas de todo o mundo. Nós nos acostumamos a cultivar valores, a ter
paradigmas, estereótipos e padrões de vida, mas temos uma
dificuldade imensa de enfrentar todos esses problemas. Muitas vezes,
resistimos à mudança. Estamos acostumados a permear o caminho
que conhecemos. Outros caminhos nos assustam. Por isso é
importante que as pessoas participem da mudança, que elas estejam
dentro desse processo, não como subalternos, como pessoas que
apenas executarão tarefas, mas que sejam frutos de tarefas
executadas, integradas, das quais participem, conscientizando-se de
que esse é um momento importante para elas também. A mudança,
principalmente no sistema, foi profunda, e teria de ser. Não se faz
mudança pela metade, pois ela nunca acontecerá. Para criar e
aculturar essas mudanças, temos de enfrentar os problemas
existentes. Mas precisamos mudar.

Busca de um modelo de gestão capaz de atender às demandas com
eficiência. Falaremos sobre isso mais na frente.

Objetivo geral: criar e institucionalizar um novo modelo de análise
dos processos de regularização ambiental unificado (integrando todos
os processos autorizativos), garantindo a incorporação de todas as
variáveis que abrangem a questão ambiental, possibilitando e
viabilizando trabalhar de forma interdisciplinar e em equipe.

Objetivos específicos: um objetivo que considero importante é o de
despersonalizar as análises de processos, criando a análise em
equipe. Fazemos um intenso treinamento sobre equipes com o
pessoal do Alto São Francisco. Todas as pessoas - o engenheiro
florestal, o de infra-estrutura, o de mineração, etc. - estão se
integrando em um único processo, entendendo a dificuldade que é
interagir os seus conhecimentos. Trabalhamos a participação das
pessoas em todo esse processo, criando um diálogo comum. Hoje, as
pessoas têm condições de dialogar, têm o mesmo palavreado. É
incompreensível que uma pessoa que trabalha com a parte florestal
não entenda os problemas ambientais. E ela não precisa ser
especialista para entender, criar o diálogo e valorizar o sistema em
equipe.
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Objetivos específicos: inovar e desenvolver uma visão global,
integral, qualitativa, dinâmica e crítica da questão ambiental; implantar
a cultura da visão sistêmica por meio da integração das disciplinas;
alinhar os procedimentos de análise dos processos de regularização
ambiental. A criação do Siam foi de fundamental importância. A
tecnologia entrou para nos ajudar a dar velocidade aos processos.
Citarei alguns casos. Com base no modelo mais adequado da
Superintendência - que ainda não está funcionando totalmente,
algumas regionais estão funcionando melhor que outras - um
processo que entra hoje, em dois dias está na mão da equipe técnica.
O processo é desenvolvido na equipe, com a participação do
advogado, que era um ponto finalístico de licenciamento. Acabado o
processo técnico, o advogado entrava e retomava o processo. Hoje, o
advogado faz parte de uma equipe. Quando o processo sai, está
totalmente pronto, com outorga subterrânea ou superficial, com a Apef
adequada, com a análise jurídica e com a análise técnica do parecer
técnico. Isso trouxe velocidades sobre as quais ainda não tenho dados
para fornecer, porque se trata de uma coisa muito nova. Mas posso
dizer que, em pouco mais de um ano, obtivemos resultados pontuais
fantásticos, com qualidade excepcional. Sou engenheiro, trabalhei
com projetos durante 10 anos e posso afirmar que a qualidade dos
processos tem melhorado muito, porque hoje temos uma visão
sistêmica, não fragmentada.

E o objetivo, também específico, é criar uma rede de cooperação
própria de experiência das superintendências regionais do meio
ambiente. Não tem um pé de cana no Jequitinhonha, mas tem no
Triângulo. É lógico que, se formos para o Jequitinhonha com alguma
plantação de açúcar e álcool ou coisa parecida, teremos uma conexão
dessas redes de especialidades que estão sendo desenvolvidas em
todo o Estado, sobre mineração, barragens.

Não estou aqui recriando a velha briga entre generalidade e
especialidade. Quanto mais e melhores forem os especialistas, mais o
nível de discussão integrada melhora.

As nossas três agendas estão resumidas numa agenda simbólica,
branca, que é a representação de todas as coisas. Isso simboliza a
nossa vontade de, realmente, trabalharmos em prol de um melhor
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sistema.
Finalizando, gostaria de dizer que todo esse processo contou com

uma longa participação de mais de 350 profissionais, que hoje estão
engajados na mudança desse projeto, na busca da agilidade
necessária, no estudo da desburocratização do sistema e na inovação
do processo. É um processo longo, e espero que dê frutos. Muito
obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

O Sr. Presidente - Agora ouviremos três debatedores que terão, por
10 minutos, a oportunidade de avaliar as exposições feitas até o
momento. Com a palavra, o Sr. Vítor Feitosa.

Palavras do Sr. Vítor Feitosa
Muito obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz, na pessoa de quem

cumprimento esta Assembléia pela brilhante iniciativa. Cumprimento
também o Secretário de Estado e cada uma das senhoras e dos
senhores presentes.

Estamos vivendo um momento econômico no País cujo precedente
se deu na época do chamado milagre econômico, na década de 70.
Porém, há uma grande diferença: na década de 70, por razões
políticas, não fomos atores do processo; ele foi construído à nossa
revelia. A grande diferença entre o que aconteceu durante o milagre
econômico e o momento econômico que estamos vivendo hoje é que,
neste momento, passamos a ser protagonistas do desenvolvimento.
Temos, com isso, uma responsabilidade histórica de fazer com que
esse desenvolvimento seja o que todos esperam, um desenvolvimento
inclusivo e que tenha em conta, adequadamente, a questão ambiental.

Ouvindo as apresentações feitas, muitas vezes me imaginei naquele
microfone falando as mesmas palavras do Dr. José Cláudio, do
Secretário José Carlos e do Dr. Shelley.

Isso é bom sinal: pelo menos, não estamos nem em Marte nem em
Vênus. Há um desejo forte de convergência. Analiso a questão do
licenciamento também pela ótica do momento. Tal como ele é
praticado hoje, já com algumas modificações ocorridas ao longo do
tempo - o licenciamento nasceu na época em que não havia o
protagonismo social, em 1981, quando estávamos começando a sentir
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o gostinho de uma democracia incipiente -, para que nos libertemos
dele, precisamos ter uma visão mais sistêmica do processo. Acredito -
os que me conhecem sabem que chego até a ser chato falando tanto
sobre a questão - que o modelo realmente inovador da gestão pública
ambiental e de outras áreas, já nascido em uma sociedade
democrática, de debate, é o de gerenciamento de recursos hídricos,
uma vez que teve a competência de compartilhar as competências da
sociedade como um todo, por meio de seus diversos setores: o
produtivo, o da sociedade civil organizada e o do governo nas suas
diversas esferas. Cada vez mais, estamos chegando a um momento
em que teremos que repensar a questão de licenciamento sob uma
ótica muito mais sistêmica do que aquela em que temo-nos envolvido.

Como estou na qualidade de debatedor, preciso levantar alguns
pontos, mas entendo que o primeiro, que se refere à origem desse
sistema e a forma como deve ser encaminhado, é o que merece o
maior aprofundamento e debate por parte da sociedade brasileira, e
mineira em particular, uma vez que a questão do licenciamento
emergirá, a meu ver, desse aspecto. Recentemente tive oportunidade
de fazer parte de uma missão empresarial e governamental do
governo de Minas à Austrália. Ela foi liderada por nosso Vice-
Governador, Prof. Anastasia, e contou com a presença de três
Deputados desta Casa - Tiago Ulisses, Lafayette de Andrada e
Gláucia Brandão -, entre outras eminentes figuras, como o Reitor da
UFMG e outros empresários. Tivemos oportunidade de cumprir
agendas empresarias e governamentais isoladamente e algumas em
comum. Conversamos com autoridades do governo de Queensland,
um Estado daquele país, com que a nossa Secretaria de Meio
Ambiente mantém uma saudável relação, e foi interessante ver que,
quando a conversa se estabelece na questão do licenciamento, há
uma dificuldade de entendimento e de respostas. A princípio,
pensamos que não estamos falando o inglês correto, mas depois
fomos percebendo que a linguagem era tão díspar que eles não
conseguiam entender o que perguntamos. Quando lhes perguntamos
o número de licenças que tinham, em primeiro lugar, as sobrancelhas
subiram, pois não conseguiam entender do que falávamos. Repetimos
a pergunta e nos responderam que era óbvio que só tinham uma
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licença ambiental. Dissemos-lhes que no Brasil eram três: a LP, a LI e
a LO, que são um sistema trifásico vinculante, e eles ficaram olhando
como se fôssemos uma espécie de ET. O susto maior veio quando
perguntei por quanto tempo valia a licença e como era o seu processo
de renovação. Eles perguntaram: “Renovação?”. E depois disseram
que a licença dada estava dada. Se o empreendedor estivesse
cumprindo o estabelecido, sua licença durava o mesmo tempo que
seu empreendimento. Se não cumprisse, ela seria retirada. Então
tornei a perguntar se não existia um processo de renovação, e eles
me responderam que não.

Outra coisa para a qual chamo a atenção é que devemos saber
como são estimuladas as iniciativas empresariais, com ênfase na
construção de gestão ambiental de um empreendimento saudável. Por
exemplo, uma empresa que constrói seu sistema de gestão ambiental,
certifica esse sistema e passa por auditorias recebe uma bonificação
especial, pois investiu expressivamente.

Uma das coisas que se contabiliza na auditoria ambiental é a
aderência à legislação. Na nossa realidade, isso não existe. Dr. José
Cláudio Junqueira já tentou construir isso aqui. Temos de perseguir
isso com mais intensidade. Assim, pouparemos recursos públicos, que
poderiam ser mais bem investidos, se aplicados e direcionados para
outros segmentos, em vez de ficarmos justificando um processo
criado em outra época.

Como disse o Secretário, há discussões que precisam ser realizadas
no plano nacional. Neste momento, entendemos ser importante
atuarmos por meio das diversas entidades desse plano, sem o qual o
esforço feito localmente acaba não gerando conseqüências.
Precisamos definir as competências dos entes federados. Isso está
sendo discutido pelo PLP nº 12, que tenta regulamentar o art. 23 da
Constituição Federal. Precisamos estabelecer diretrizes e critérios
gerais que permitam a racionalização de procedimentos no
licenciamento, para torná-lo mais ágil, fixando prazo para as partes
envolvidas, estabelecendo critérios para a caracterização do que é,
como mencionado aqui, a significativa degradação ambiental.

É necessário promover a implementação dos outros instrumentos de
gestão, como zoneamento ecológico e econômico, avaliação
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ambiental estratégica e base de dados. Precisamos fazer isso
conforme o modelo de gerenciamento de recursos hídricos, porque
esses instrumentos e tudo o mais que foi amplamente mencionado
aqui funcionam em um contexto como o do sistema de gerenciamento
de recursos hídricos. Lá existem ferramentas de instrumentos
econômicos, como é o caso da cobrança pelo uso da água; há
instrumentos de comando e controle e de gestão, como é o caso do
plano da bacia e do enquadramento de corpos e se pode fazer com
que esse processo seja mais abrangente do que simplesmente o
recurso hídrico.

Precisamos entender que o licenciamento é necessário para
promover o desenvolvimento econômico, levando-se em conta que os
impactos sociais e ambientais provocados devem ser tratados
adequadamente. Feito isso, o processo deve evoluir de forma natural.

Um ator fundamental que precisa debater junto a nós e discutir tudo
isso é o Ministério Público, que tem hoje dificuldade de entender,
porque lê a letra da lei e, muitas vezes, não interpreta a
contextualização adequada em que essa lei foi feita.

O que vi aqui hoje nos dá esperança de que esse processo pode ser
empreendido por todos os segmentos da sociedade comprometidos
com essa causa. São essas as minhas considerações. Muito
obrigado.

Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas
Para ganhar tempo, bom-dia a todos. Começo dizendo que é preciso

fazer um elogio ao Poder Executivo, especificamente ao Sistema
Estadual de Meio Ambiente. Naturalmente, incluo a Polícia Militar
Ambiental, que gerou a crise - estamos vendo aqui diversas faixas de
reclamação do setor rural - e um debate deste nível aqui, nesta
Assembléia Legislativa.

Vejam aquela faixa: “Exigimos a suspensão imediata do Decreto nº
44.209. Não destruam o campo”. Há mais ou menos seis anos,
diziam: “Exigimos suspensão imediata do art. 47 da Lei nº 14.309, que
legalizou o desmatamento para fazer carvão no Estado de Minas
Gerais”. Nunca conseguimos sequer um debate neste nível aqui sobre
essa lei, sobre a destruição da biodiversidade, sobre os restinhos de
florestas que existiam em Minas Gerais. Alguma coisa incomodou o
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setor agropecuário a ponto de, pela primeira vez, esse setor se
mobilizar para discutir meio ambiente. Parafraseando o Secretário
José Carlos Carvalho, digo que, das crises, muitas vezes nascem as
soluções. Espero que, ao final disso tudo, saiamos com uma solução
que agrade aos dois setores, ao meio ambiente e ao setor
agropecuário.

Há aquela faixa também ali: “Preserve a agropecuária. Só assim
haverá desenvolvimento sustentável”. Totalmente verdade. Aliás,
gostaria de dizer uma coisa. Há algum tempo, participei de uma
reunião aqui e, depois que saímos, contaram-me que alguém disse
que eu teria saído do debate e provavelmente pegaria meu carro de
luxo e iria a um restaurante comer um bom filé. Não tenho nada contra
comer filé, apesar de não comer carne vermelha, mas adoro queijo.
Meu carro é de 2005. Só tem um lá em casa. Além disso, não sou tão
distante de roça. Como o Secretário falou, eu também vim de família
de agricultores e sei muito bem o que é depender da ausência de
política agrícola neste país, o que cada vez piora.

Voltemos à faixa. Muito justo: “Só assim haverá desenvolvimento
sustentável”. Mas eu poderia falar também “Preserve o meio
ambiente. Só assim haverá agropecuária”, porque depende do solo,
de água, de biodiversidade. Aí, se essa verdade for aceita por ambas
as partes, acho que temos uma bandeira comum. Para mim ela é
dupla.

Na verdade, reconheço, de público, que todo o mundo depende da
agropecuária, que todo o mundo depende da produção de alimentos,
inclusive ambientalistas, considerados como se não dependessem de
nada, como se quisessem um mundo imutável, parado. Porém, quanto
mais forte é a atividade agropecuária no Estado e no País, mais
destruição de florestas e de biodiversidade há. Os senhores podem
verificar o levantamento sobre o percentual de florestas nos
Municípios. O Triângulo Mineiro é um exemplo disso, ou seja, quanto
mais forte a atividade, mais destruição há.

Recentemente, estivemos em uma propriedade, em Conceição do
Mato Dentro, considerada, pelo zoneamento econômico e ecológico,
região de alta prioridade para a preservação da biodiversidade. Estava
caminhando naquele Município e tive a oportunidade de verificar o que
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chamam de estradas para carreamento de madeira para alimentar os
fornos dos guzeiros em Sete Lagoas e em Divinópolis. Estrada é uma
forma bonita de dizer. Na verdade, são caminhos erosivos abertos
para retirar madeira. Naturalmente, numa área de serra, toda aquela
terra saindo daquela voçoroca vai para dentro dos córregos.

Jamais alguém poderia dizer que o setor ambientalista é composto
de santos, só de pessoas bem-intencionadas. Temos notícias de
ONGs “laranjas”, e, na verdade, nenhum setor é composto por santos.
Não partilho desse endeusamento dos setores, pois não é apenas por
ser pequeno ou constituído de moradores do campo que,
necessariamente, tem toda a razão, apesar de ser um setor
fundamental, como já disse.

Os dados do IEF mostram que a cobertura vegetal de Minas é de
33%. Sabemos que, se, desses 33%, a metade tiver qualidade
ambiental, é muito. Menos da metade vale alguma coisa em termos de
meio ambiente, no que se refere à proteção da biodiversidade, de
cursos d’água etc.

As reivindicações apresentadas são muito justas. O setor tem de
mobilizar-se, pois isso faz parte da democracia. Sugiro que nesse
documento que os setores solicitaram fosse entregue ao Governador
constem algumas outras sugestões. O Secretário Adjunto Shelley
Carneiro disse que o alto nível de insatisfação com a situação
ambiental não é só dos usuários do setor. Talvez ele tenha colocado
os ambientalistas como usuários do setor, pois estamos altamente
insatisfeitos com a demora, a lentidão e, em alguns aspectos, o
crescimento zero no que se refere à melhoria da qualidade ambiental
no Estado de Minas Gerais. E vejam que a Amda vem falando a
mesma coisa há 15 anos, e a situação não muda. Sugiro que, no
documento a ser entregue ao Governador, o setor se refira à
implementação real do zoneamento econômico ecológico do Estado, à
infra-estrutura do Sistema Estadual de Meio Ambiente, porque com os
salários atuais, a falta de infra-estrutura e de treinamento não
avançaremos. Que instituíssem o ICMS Ecológico, pois sabemos que
existe uma alta resistência para aumentar a sua alíquota e uma
bandalheira na passagem desse ICMS para Prefeituras que não têm
nenhum compromisso com o meio ambiente.
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Concordo com a fiscalização por amostragem e outras sugestões, a
que se referiu o José Cláudio Junqueira, e com os incentivos aos
produtores que realmente necessitam e protegem a água por meio da
produção das suas florestas.

Como debatedora, apresentaria algumas questões ao Secretário de
Meio Ambiente. Diria a ele que não mencionou a questão da infra-
estrutura do Sisema: da organização, dos salários, da capacitação
técnica e do respeito às decisões do Conselho Estadual de Política
Ambiental. Acho também que a questão ambiental deveria ser tratada
no mesmo nível de importância da econômica pelos poderes
constituídos. Esses são pressupostos para a solução das dificuldades
aqui apontadas.

Todos sabem que não apenas em Minas Gerais, mas em todo o
País e talvez na maior parte do mundo, o desenvolvimento econômico
a qualquer custo é priorizado. Isso, de certa forma, teve êxito em
Minas Gerais, Estado que superou dificuldades como a produção de
energia, etc. Mas, para isso, foi criado um sistema. A Cemig é uma
empresa invejada por sua boa gestão. A Copasa possui água de boa
qualidade. Temos órgãos como o BDMG, que é muito bem
organizado. E vá ver os salários dos técnicos que lá estão. Vá ver
suas condições de trabalho. Portanto, o pressuposto de que essas
questões cheguem a bom termo, para satisfazer a todos os usuários
do sistema, necessita ser tratado de forma especial pelo governo do
Estado, dentro do seu limite, porque, como disse o Secretário, muitas
coisas dependem do âmbito federal. Na prática, quase existe uma
cultura no governo de delegar-se ao Sisema a responsabilidade de
resolver questões ambientais.

Se for implantado um grande empreendimento em Minas, a decisão
está tomada; se for aberta uma estrada que atravesse uma área de
grande importância ambiental, a decisão está tomada. Agora,
Secretário José Carlos Carvalho, “se vire” e dê um jeito na questão
ambiental. Ou seja, a matéria se transforma em uma providência
burocrática, o que ilustra a desvalorização da questão ambiental. E
isso reflete a postura dos demais Secretários e funcionários do
segundo escalão, ou seja, a postura da liberação de recursos.

Citarei um exemplo: zoneamento ecológico e econômico. Concordo
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inteiramente com o José Cláudio. Há locais em que algumas
atividades devem ser liberadas, havendo uma confusão muito curiosa:
se não for necessária a licença, não será preciso cumprir a lei,
fiscalizar. Não se trata disso. O zoneamento ecológico e econômico é
importante. Mas de que adianta fazer o zoneamento, que aponta
áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, se, na hora
do licenciamento, isso não for considerado? Recentemente, foi dada
licença a uma mineração na bacia do Rio Jequitinhonha, em uma área
considerada de alta prioridade pelo zoneamento ecológico e
econômico, de acordo com o “Atlas de Áreas Prioritárias para a
Conservação da Biodiversidade em Minas Gerais”, coordenado pela
Fundação Biodiversitas. Ouvi a seguinte mensagem do proprietário
das concessões: “Temos duas opções: se conseguirmos a licença,
teremos o compromisso de cumprir todas as leis ambientais, todas as
condicionantes; mas, se não a conseguirmos, abandonaremos a área
e deixaremos os garimpeiros invadi-la. Então, não sobrará nem
lagartixa”.

Faço outro questionamento ao Secretário: por que não são mais
publicados os indicadores ambientais que mostrariam à sociedade a
necessidade de se adequar o desenvolvimento econômico à proteção
do meio ambiente? Os indicadores foram publicados em 2005, e não
houve mais nenhuma publicação. Há um pressuposto errado nesses
debates. Passa-se ao País, até mesmo no âmbito do governo federal,
a retomada do antigo conceito, que deveria estar ultrapassado, de que
o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento. Com esse
pressuposto, passa-se a mensagem de que o setor produtivo, de infra-
estrutura do governo, é composto apenas de pessoas bem-
intencionadas. Para que isso? Todo empresário está disposto a
cumprir a lei. Que besteira esse negócio de fiscalizar.

Retomando o que disse, concordamos inteiramente com que
maneira alguma o licenciamento ambiental e a política de comando e
controle são e deveriam ser os únicos instrumentos de ação do poder
e da sociedade, no que se refere à correção ambiental dos
empreendimentos. Mas, a partir disso, dizer que comando e controle
não são importantes é um absurdo. Senão, sugiro que tiremos da
posição de comando e controle, por exemplo, o uso do cinto de
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segurança. Vamos parar de multar, apenas investir em campanha de
educação. Aliás, nem isso é feito em relação ao meio ambiente.
Vamos parar de fiscalizar os traficantes de droga e tentar
conscientizá-los. Não precisamos mais de fiscalização. Todos são
bons, em princípio. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Affonso Damásio Soares
Cumprimento o Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da

Comissão de Meio Ambiente; os demais Deputados; as autoridades
do Executivo, representadas pelo Dr. Shelley, Secretário Adjunto de
Meio Ambiente; a todos os participantes, principalmente os produtores
rurais e representantes de sindicatos de várias regiões de Minas.

Em nome da Faemg e representando o Presidente Roberto Simões,
que está em Viçosa, reunido com os sindicatos da Zona da Mata,
talvez tratando do mesmo assunto, gostaria de dizer o seguinte: os
produtores rurais presentes vieram de forma espontânea. Enviamos
uma simples circular para todos os sindicatos, anunciando esta
reunião sobre licenciamento e temas afins. Os produtores rurais têm
dificuldade para comparecer a reuniões, pois estão dispersos em todo
o Estado e têm afazeres que demandam presença a frente dos
negócios, principalmente os pequenos e médios produtores, que são a
maioria dos associados. Porém, preocupados com os problemas
enfrentados com a intensificação da fiscalização ambiental, após o
aparelhamento dos órgãos para que normas e leis existentes fossem
cumpridas por todos os empreendedores urbanos e rurais, eles estão
aqui.

Dirijo minhas palavras especialmente aos Drs. José Carlos e
Shelley. Na prática, temos trabalhado de forma intensa em parceria
com a Secretaria e os demais órgãos a fim de simplificar os
procedimentos. Apoiamos os esforços de descentralização por meio
dos Copans regionais e também para que os produtores rurais se
legalizem. Não defendemos atividade ilegal, poluidora ou que
contribua para danos ambientais. Não concordamos - daí a presença
maciça dos produtores - com a exigência de procedimentos
meramente burocráticos, de determinados documentos que -
conforme dito pelos representantes do governo, não significam
obediência ou respeito ao meio ambiente, mas apenas cumprimento
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de burocracia - passem a ser exigidos com essa velocidade e sem
prévia campanha. Não vamos abolir os procedimentos de comando e
controle.

Muitas vezes, o produtor rural foi incentivado pelo governo, por meio
de planos e programas de outras décadas, a usar seus recursos para
produzir. Repentinamente, ele se vê às voltas com novas realidades e
exigências e não sabe a quem recorrer. Esse dado, insofismável,
pode ser comprovado pela presença maciça dos produtores neste
evento, que, no primeiro momento, era preparatório para o seminário
sobre mineração. Entretanto é preponderante a presença dos
produtores rurais de determinadas regiões do Estado, que têm sentido
mais duramente a fiscalização punitiva.

Já foi dito que essa é uma legislação urbana transplantada para o
meio rural. Essa mudança faz com que os valores das multas sejam
completamente dissociados da realidade do produtor rural. Essa
revisão, segundo informações do Secretário Adjunto, está a caminho
na Procuradoria-Geral do Estado. Nós e os Deputados que abraçam a
causa ruralista tentaremos acelerar esse processo e lutar para que o
novo decreto não tenha essas distorções. Esses são os principais
pontos. Primeiro, temos uma legislação que sempre existiu e que
nunca foi cobrada. Agora, começa a ser cobrada de forma abrupta e
baseada num decreto legal, porém não adaptado à realidade dos
pequenos e médios produtores rurais do Estado. Segundo, deixamos
clara a posição da Federação e dos sindicatos.

Não compactuamos com crimes ambientais; não compactuamos
com desmatamentos ilegais; não compactuamos com nenhuma
transgressão que possa até se caracterizar crime ambiental.
Queremos exatamente que as questões burocráticas sejam tratadas
no campo como são aqui, por nós. Temos um diálogo constante com
o governo de Minas Gerais. A Federação é uma entidade que não tem
cor política, mas apóia aqueles governantes e Deputados que lutam
pelas causas de interesse do homem do campo. Todos os sindicatos,
em geral, apóiam Deputados ligados à base governista do Estado de
Minas Gerais, que tem realmente um compromisso com o homem do
campo e o produtor rural.

Na verdade, queremos transformar as decisões aqui tomadas em
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realidade vista pelo produtor, no campo. Essa presença de hoje, sem
nenhum chamamento especial e em uma segunda-feira de pleno
trabalho, mostra que essa realidade, Secretários José Carlos Carvalho
e Shelley, precisa ser levada até o campo. V. Exa. sabe da nossa luta
para a implantação de um formulário simplificado para as atividades
que poderiam ser isentas pelo licenciamento. Foram meses de
tentativas até chegarmos a um consenso, e, muitas vezes, depois
esse documento não era aceito pelas unidades regionais, precisando
da interferência enérgica de V. Exa. e do Secretário José Carlos. Sou
testemunha disso.

De modo que o que acontece, talvez pela transformação profunda
do sistema, são realidades diferentes nas várias regiões. Em algumas
delas, não se vêem nem sindicatos reclamando, porque já houve
entendimento local, regional, e o processo flui da forma necessária, ou
seja, primeiro se dá um período de adaptação para, depois, serem
cobrados realmente os formulários devidamente preenchidos e
entregues ao órgão. Em outras regiões, essas questões ainda estão
por ser resolvidas, o que traz graves problemas e um passivo muito
grande para o homem do campo, que não quer viver na ilegalidade.
Acontece que ele não poderá negligenciar a multa, será cobrado, cairá
na dívida ativa, e ocorrerão várias coisas que só servirão para
conturbar a sua atividade, que já depende de fatores climáticos e
outros, como política federal de crédito, preços mínimos e até outras
políticas que precisam ser melhoradas no nosso país.

Essa é uma realidade, e sabemos que o Estado está lutando para
resolvê-la, mas percebemos claramente que em grande parte ainda
não foi solucionada. Continuaremos a trabalhar na defesa dos nossos
produtores e não tomaremos atitudes precipitadas nem
incentivaremos nenhum descumprimento de legislação. Pelo contrário,
tentaremos adequar a legislação às necessidades dos produtores
rurais. Temos contado com o apoio da Secretaria e da Assembléia
Legislativa e certamente contaremos com o apoio do Governador
Aécio Neves, que é sensível a esses problemas.

A nossa manifestação aqui é de confiança. Ao mesmo tempo,
queremos dizer aos produtores presentes que todo o tempo têm seus
interesses defendidos pela Faemg, nos diversos fóruns em que isso é
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possível. Temos dialogado com o sistema de meio ambiente, como
também o fizemos com o sistema de agricultura e de crédito e todos
os outros cujas atividades interferem na produção e no bem-estar do
homem do campo. Esse não está dissociado da realidade geral do
País. Não queremos isso e sabemos que toda a sociedade, como
disse a debatedora que me antecedeu, tem pessoas boas, ruins, bem-
intencionadas e mal-intencionadas, mas a grande maioria, em todos
os setores, é de pessoas que querem cumprir a lei e são bem-
intencionadas.

Desse modo, com muita tranqüilidade, queremos dizer a todos que o
assunto merece a nossa atenção e lutaremos por um novo decreto
sem essas distorções. Que vocês recebam apoio dos seus sindicatos
para o preenchimento dos formulários realmente necessários.
Principalmente, lutaremos para que o sistema seja simplificado e seja
coerente com a realidade daqueles que produzem o alimento para o
povo de Minas Gerais. Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante daremos início à fase dos debates.

A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores por escrito ou oralmente, mediante
inscrições prévias, para agilizarmos os debates. Solicitamos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam
objetivos e sucintos, dispensadas as formalidades das saudações
pessoais. Cada participante disporá de 3 minutos para sua
intervenção, garantido o mesmo tempo para as respostas. A
Presidência comunica que estará recebendo as inscrições apenas nos
próximos 5 minutos, pois já temos um número enorme de inscrições.

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

Arantes, primeiro inscrito nesta fase.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Cumprimento todos os

componentes da Mesa, todos os participantes presentes, as senhoras
e os senhores.

Sou o Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes e falo como
Deputado e também como produtor rural do Sudoeste de Minas e do
Sul de Minas, regiões que enfrentam problemas em relação à
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legislação ambiental. O problema é a solução no dia-a-dia.
Sempre tive o pensamento de que árvore não se corta, planta-se;

beira de rio e nascente têm que ser preservadas. Não tenho dúvidas,
porque sempre trabalhei para isso e sou parceiro do Secretário José
Carlos Carvalho, do IEF e de todo o governo do Estado na busca da
preservação ambiental.

O Dr. José Carlos às vezes puxa nossa orelha porque batemos forte
aqui, e isso o atinge. Mas batemos, sim, Dr. José Carlos. Confiamos
no senhor, na sua seriedade e na sua equipe. Por isso animamo-nos a
debater, a discutir e a provocar o povo para isso. Estamos trazendo os
anseios e os problemas do povo da nossa região, que veio aqui para
isso, pois quando um órgão do governo chega até um produtor ou um
produtor vai até o IEF, ao Igam, à Polícia Florestal e ao Instituto
Mineiro de Agropecuária -, há uma divergência tão grande que cria
pânico no produtor rural. Adequar-se à forma, como é falado e
mostrado, é impossível sem recursos financeiros, coisa que o produtor
não tem.

Confiamos no Governador Aécio Neves, que tem as pessoas certas
no seu governo, mas há técnicos que, na sua maioria, não estão
preparados para fazer uma junção importante entre o meio ambiente,
o produtor e o nosso governo, que quer elaborar uma legislação boa
para o meio ambiente, mas também adequada ao produtor. Mas, da
forma como está, não está certo.

Secretário José Carlos, animamo-nos com o que é dito e proposto,
mas o Estado não tem uma equipe. O Copam foi descentralizado, mas
não tem gente, só tem um telefone. Digo isso porque sou Deputado e,
quando telefono para lá, tenho grandes dificuldades. Quando
enviamos alguém lá, sentimos que há boa vontade, mas não há
equipe. São 500 mil propriedades. Na época em que fui Prefeito,
demorei um ano para conseguir fazer o licenciamento de operação de
uma usina de lixo.

Em primeiro lugar, precisamos ter técnicos capacitados em número
suficiente, em cada Município, para fazer o licenciamento ambiental
simplificado. Como sempre conversamos com o senhor, que sempre
foi adepto disso e deixou-nos muito felizes, mostrando que é possível
que uma propriedade de até 500ha, que não tenha grandes impactos
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ambientais em sua atividade, tenha uma legislação simplificada. Mas
como fazer isso com os técnicos que temos hoje?

Sou um defensor ferrenho da Polícia Militar. O PCC instalou-se em
nossa região, e denunciei o fato. Espantaram-se, pegaram e
prenderam. É uma polícia que sabe lidar com bandidos, que está nas
suas funções, mas não sabe lidar com o produtor. O policial entra na
propriedade e, na dúvida, manda as multas.

Ele não conhece nada de produção e a razão de aquela atividade ter
chegado a tal ponto de degradação. Ele não conhece a origem
daquilo.

Precisamos de técnicos preparados, sim, da Emater, do IEF, seja lá
de que órgão o governo definir, mas o importante é que saibam
sentar-se com o produtor, conversar, mostrar-lhe como devem ser as
coisas e ouvi-lo também.

Dr. José Carlos, tenho muita confiança de que poderemos avançar.
O Sudoeste está presente neste Plenário de forma maciça, porque
está extremamente incomodado. Não somos bandidos. Somos
produtores, que queremos manter nossa atividade e, ao mesmo
tempo, conservar nossas áreas de preservação permanente.

Segundo a legislação federal, as áreas de preservação permanente
têm de ser mantidas com recursos públicos. Mas não é isso o que os
órgãos do governo têm feito. Chegam e exigem que haja
georreferenciamento e que se cerque toda a área. Isso, aliás, é muito
bom para quem vende arame, porque haja arame para cercar tanta
nascente.

Aqui estou como defensor ferrenho do governo Aécio Neves, em
quem confio inteiramente. Está levando rodovias, postos de saúde,
melhor educação e desenvolvimento para Minas Gerais.

“Não destrua o campo” diz aquela faixa de Paraíso. Mas, se as
coisas evoluírem um pouco mais, ninguém destruirá o campo. O
campo continuará a produzir, sim, só que na mão das multinacionais,
que têm muito dinheiro e comprarão nossas terras por baixíssimo
preço. Essa é a realidade.

Não estou aqui para fazer demagogia. Aqui estou para defender o
produtor da zona rural, que sabe das suas dificuldades, e também
para defender o pessoal das pedreiras. Tem gente desse meio que faz
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muita besteira, mas tem também gente séria que precisa gerar
emprego e renda. É, aliás, o caso de São Tomé das Letras e de
Alpinópolis, terra da nossa querida Margarida, que está ajudando a
movimentar o pessoal de lá; do Jorge Penha e de toda a associação.

É preciso, sim, captar pedras. É preciso, sim, gerar emprego. A
arrecadação do que se explora é devolvida em preservação
ambiental, em recuperação de outras áreas. O que não dá é isolar o
trabalhador e apertar cada vez mais seu cinto. O que não dá é
expulsar os pequenos e abrir espaço para as grandes empresas,
principalmente as multinacionais. Se falo isso é porque já é assim.

Aguardamos o novo decreto, que, se Deus quiser, será muito melhor
para nós. Conversamos hoje com o Dr. José Carlos e ficamos muito
animados. Esperamos, Dr. José Carlos, que o decreto realmente
venha a dar paz ao produtor e condição para que ele continue
produzindo. Para isso, apresentarei um requerimento às Comissões
de Agropecuária e de Meio Ambiente, com o pessoal ligado ao
Deputado Sávio Souza Cruz.

O Dr. José Carlos já enviou pedido à Advocacia-Geral do Estado.
Nosso requerimento é para que se agilize essa resposta.

Precisamos também ir ao Ministério Público exigir do governo
federal que, como quer que se façam reservas legais - e é importante
que se façam -, que as banque, porque o produtor não pode dar 20%
de suas áreas produtivas para isso.

Que se busque espaço na Amazônia e em áreas impróprias ao
plantio e à tecnologia. Os produtores não podem arcar com todo esse
ônus - nem posso falar em ônus, porque todo o mundo ganhará com
isso -, mas o recurso não pode continuar saindo de um bolso já
enfraquecido, como o nosso. O produtor rural está endividado, além
do que a legislação trabalhista e a violência no campo têm concorrido
para empobrecê-lo.

Então, Dr. José Carlos e companheiros da Assembléia Legislativa,
quero continuar a ser esse batalhador, questionador de leis e de
decretos, que, na prática, têm prejudicado muitas pessoas que
querem trabalhar. Quero também continuar a defender este governo,
que é sensível, sério e honesto.

Se as ações por ele empreendidas nos afetam, prejudicam,
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sabemos que não é essa a sua intenção. Erros podem ser corrigidos.
Temos um governo hábil e sensível a isso. Se Deus quiser, lutaremos
juntos. Precisamos estar muito próximos porque são problemas
demais para o Estado. Muitos ambientalistas - tenho grande
admiração e respeito pela Dalce Ricas - julgam que somos obrigados
a bancar o processo, mesmo que não tenhamos condições para isso.

Finalizando, é hora de continuarmos mobilizados, principalmente
com nossos sindicatos rurais, que exercem papel fundamental. Com
sindicatos rurais e associações de produtores poderemos buscar
projetos e adequações que preservem a água da melhor forma
possível, as nossas matas e o futuro de nossos filhos, mas não
podemos ser extintos pela falta de condições financeiras. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Deputado Antônio
Carlos Arantes e informamos que estão encerradas as inscrições.
Passarei à fase de perguntas. Diante do volume de questionamentos,
indago dos membros da Mesa se concordam em que eu os leia em
grupos. Creio que não haverá problema.

As perguntas a seguir foram dirigidas ao Secretário José Carlos
Carvalho. A primeira foi formulada pelo Sr. Osmano Silva: “Não seria
melhor investir no ser humano, no melhor conhecimento do meio
ambiente até mesmo nas escolas, considerando-se a multa como
última opção?”.

A segunda pergunta foi formulada por alguém do Sisema: “Como
falar em melhoria da qualidade ambiental, quando os servidores do
sistema ambiental, responsáveis pela aplicação dos instrumentos de
política ambiental no Estado, não são respeitados, tendo um dos
salários mais baixos do Brasil, na carreira de Analista Ambiental? A
gratificação que foi acordada entre o Secretário e os servidores em
outubro de 2007 até hoje não saiu”.

A terceira pergunta foi formulada pela Sra. Jussara Mega, da
Cooperativa dos Produtores Rurais de Itapagipe: “Sugestão: não atuar
multando o produtor rural, mas, sim, dar-lhe um prazo para adequar-
se, além de oferecer-lhe as orientações necessárias para isso”.

O Sr. Hélio Emiliano Moreira encaminhou duas perguntas ao
Secretário José Carlos Carvalho. A primeira é a seguinte: “O
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aquecimento global, isto é uma unanimidade, tem como vítimas
negros, indígenas, ciganos, pobres e pequenos produtores. O que
fazer para que todos paguem um preço?”. A segunda pergunta é a
seguinte: “A pobreza no mundo não tem nenhuma perspectiva de
diminuir. O capitalismo é selvagem e voraz. Como fazer um pacto pela
vida dentro das oito metas do milênio não só em discursos, mas
também com ações?”.

O Secretário José Carlos Carvalho - Creio que essa é uma fase
muito rica porque permite detalhar temas importantes das exposições
feitas. Gostaria de dizer claramente ao nosso caríssimo Deputado
Antônio Carlos Arantes, até pela relação de amizade que temos - ele
conhece a minha conduta -, que as críticas não nos incomodam,
porque esta Casa, as Deputadas e os Deputados estão plenamente
legitimados pela soberania do voto popular para fazerem os
questionamentos que julgarem necessários a qualquer autoridade
pública, em qualquer nível. Da nossa parte, estaremos sempre
abertos ao diálogo e à crítica, por entendermos que esse é um
procedimento fundamental para que possamos melhor compreender a
leitura que a sociedade faz das ações do governo. O próprio Deputado
Antônio Carlos Arantes mencionou as questões que precisamos
considerar. Percebemos que o maior contencioso hoje - isso ficou
evidente nos outros pronunciamentos - está relacionado à exigência
da reserva legal e à área de preservação permanente. Para quem
está habituado, essas são as duas questões fundamentais. Ambos os
temas são tratados na legislação federal. Não há nada na legislação
do Estado que aumente as exigências já consagradas na legislação
federal. A Lei Federal nº 7.803, de 1989, estabelece claramente os
procedimentos. Recentemente, uma medida provisória atualizou o
Código Florestal. Refiro-me às regras federais que estabelecem as
exigências atuais. Depois, introduzimos na legislação brasileira uma
exigência muito discutida da obrigatoriedade da recuperação da
reserva legal. Talvez esse seja o contencioso mais importante nessa
relação, pois pressupõe que as propriedades com ocupação
consolidada teriam de recuperar o percentual previsto na lei. Essa é
também uma norma federal. Essa compreensão é necessária para
trabalharmos de maneira satisfatória para a solução desses
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problemas. Este foi um ponto tratado no meu pronunciamento
introdutório: se é estabelecida essa obrigatoriedade, seria
fundamental que ou a política agrícola ou outra política pública de
crédito rural criasse condições objetivas e incentivos econômicos para
que o produtor pudesse cumprir as exigências estabelecidas em lei.
Essa é uma questão crucial. No que concerne ao Estado, como já
mencionamos, submeteremos ao Copam uma nova proposta de
licenciamento ambiental do setor agropecuário. Temos discutido
internamente essa questão, que será submetida ao Copam para a sua
deliberação, levando-se em consideração esses parâmetros já
estabelecidos. Temos adotado medidas para o aperfeiçoamento do
sistema. O Deputado Antônio Carlos Arantes mencionou a dificuldade
de se obter uma LO para uma usina de tratamento de lixo. Já
contamos com a regra nova da LO automática. A operação pode ser
iniciada imediatamente. Não há mais a necessidade de aguardar a
licença de operação por um ano. Fica claro que, se a LI foi cumprida,
não há a necessidade de aguardar o licenciamento para a operação.
Gostaria de responder rapidamente às demais perguntas, que trazem
em seu próprio enunciado a solução para o que se questiona. É óbvio
que temos de investir mais no ser humano. Tudo o que temos falado
dependerá das mudanças comportamentais do cidadão. Se não
investirmos cada vez mais em uma educação que proporcione uma
mudança no comportamento da sociedade, essas questões tendem a
se tornar mais conflituosas. Em relação ao salário dos nossos
servidores, reconhecemos que são baixos. Lutamos bravamente, com
o apoio desta Casa, que aprovou no final do ano passado uma
gratificação de desempenho para os servidores ambientais. Essa lei
está na fase final de regulamentação. Essa demora deve-se aos
esforços que continuamos a realizar para obtermos maiores
benefícios para os servidores. Não devemos atuar com multas, esta
tem sido a orientação cumprida pelos nossos órgãos e pela polícia
ambiental desde novembro do ano passado, para que haja uma
fiscalização mais educativa. Por fim, foi levantando pelo Hélio o
grande tema do aquecimento global. Essa questão tende a agravar as
condições de pobreza, pois prejudica principalmente os mais pobres,
refletindo-se uma ordem econômica internacional muito concentradora
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de riqueza e de renda. Quem sabe a crise do aquecimento global, cria
o cenário, como está acontecendo, de uma nova solução para os
velhos problemas do passado.

O Sr. Presidente - A Presidência fará a leitura de uma seqüência de
perguntas dirigidas ao Dr. José Cláudio Junqueira, da Feam. A
primeira é do Sr. Rafael Gontijo Baêta Neves: “Na sua concepção,
qual a resposta, pessoal, para de maneira geral pensar-se primeiro na
burocracia (licenciamento) e depois na finalidade (preservação), de
acordo com a pergunta exposta pelo senhor na apresentação? Há
viabilidade, por meio de uma mudança na lei, de a multa ser aplicada
no alvo degradador?” A segunda pergunta é de Cynthia Cardoso, da
Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente e
também da Prefeitura de Belo Horizonte: “Como implementar
instrumentos econômicos em um País cujo modelo federativo ainda
não foi capaz de alcançar a cooperação? Tendo em vista que o
Projeto de Lei Complementar nº 12/2003 se encontra na CCJ da
Câmara dos Deputados e pretende disciplinar a cooperação entre os
entes federados prevista no art. 23 da Constituição Federal, não seria
agora o momento de aprofundar este debate para garantir a
efetividade da norma? Os Municípios têm recebido atribuições que
não vêm acompanhadas do orçamento necessário à sua
implementação. Considerando esse fato, a quem caberia efetivar os
instrumentos de incentivo fiscal? Além dos incentivos econômicos,
não deveríamos também discutir um pacto federativo cooperativo?”.
Alcione Ribeiro de Matos, da Feam, gostaria de fazer uma sugestão
oral sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos
significativos. Outra pergunta: “A Resolução nº 237 dispõe que
qualquer empreendimento potencialmente poluidor deve ser licenciado
ambientalmente. Qual instrumento substituirá o licenciamento e com
que base legal? Se a lei federal exige o licenciamento, o Estado pode
dispensar?”. A última pergunta é do Sr. Hélio Emiliano Moreira: “A
mineração, ao chegar ao cerrado, assusta as populações tradicionais.
O que está sendo feito para a sua defesa?”

A Sra. Alcione Ribeiro de Matos - Eu gostaria de sugerir, José
Cláudio, que fosse observada, no licenciamento ambiental dos
empreendimentos significativos, a saturação das bacias hidrográficas,
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principalmente a do Paraopeba e a do Rio das Velhas, que são as
mais comprometidas. Há 11 anos já contamos com o projeto Águas de
Minas, que possui dados suficientes para observar se a bacia está ou
não saturada. No Triângulo, por exemplo, onde existe um número
significativo de curtumes, a bacia já deve estar saturada em relação
ao parâmetro cromo. Então, é deixar o licenciamento mais para
empreendimentos que vão comprometer esse parâmetro, e assim em
relação aos outros parâmetros também. Além disso, um modo de
atingir os objetivos do enquadramento da bacia seria observarmos
essa parte de saturação da bacia hidrográfica. Em relação à saturação
das bacias atmosféricas, já temos o monitoramento da qualidade do ar
em diversos Municípios da região metropolitana.

O Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro - Vou iniciar pela observação
da Alcione. E não é apenas a saturação das bacias hidrográficas ou
das bacias atmosféricas, mas também a questão da biodiversidade,
do solo, a chamada capacidade de suporte. O licenciamento deve
pautar-se pela capacidade de suporte. Por isso falei do esforço que
está sendo feito pela declaração de carga e também do zoneamento
ecológico econômico, que será apresentado hoje à tarde. Ele levou
em consideração todas essas questões e mapeou o Estado no seu
ativo ambiental, exatamente para orientar o licenciamento. Como
disse o Secretário José Carlos, agora, na nova revisão da DN nº 74,
esse parâmetro da localização será incluído, exatamente em função
da ocupação dos ativos e dos passivos ambientais. Em relação à
pergunta do Rafael, a proposta é que consigamos avançar mais. Acho
que isso acontecerá hoje à tarde, quando apresentarmos não só o
zoneamento, mas a avaliação ambiental estratégica e os indicadores
ambientais. Todo esse esforço feito com os instrumentos precisa dar
resultados. O que adianta aplicar todos esses instrumentos se não
temos resultados significativos em termos de qualidade da água, do
ar, do solo e da proteção à biodiversidade? A idéia é focar mais nos
resultados e redirecionar os instrumentos em função dos resultados.
Como disse o Dr. Shelley, principalmente na administração pública
não há como fazer isso sem burocracia. Mas que seja uma burocracia
voltada para os resultados. Ele ainda pergunta se o alvo das multas
não deve ser degradador. Deve e é. É importante lembrar que o
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licenciamento ambiental e a aplicação de penalidades, o comando e o
controle são para a fonte de poluição que é “georreferenciada”. Não
são para uma pessoa ou para uma empresa, mas para a fonte que ela
opera.

A Cynthia pergunta sobre a regulamentação do art. 23 da
Constituição Federal. Realmente, é uma grande lacuna que temos. O
Secretário José Carlos tem trabalhado para que isso seja efetivado.
De acordo com esse artigo, as competências devem ser repartidas
entre os entes federados. Sabemos que há um problema aí: o que é
competência da União, o que é competência dos Estados e o que é
competência dos Municípios. Como existem algumas zonas cinzentas,
isso causa um certo atropelo. O Affonso Damásio, do Ministério
Público, comentou sobre isso. Acho que a maioria das ações do
Ministério Público decorrem da falta de entendimento entre os entes
federativos. A regulamentação do art. 23 deverá melhorar isso. É
fundamental que, além de termos consciência de que vamos trabalhar
de forma cooperada, também tenhamos incentivos fiscais compatíveis
com os vários entes federativos.

A Clarise Fernandes, da ONG Clarosofia Núcleo Mundial, pergunta o
seguinte: “Se a Resolução nº 237 estabelece que qualquer
empreendimento potencialmente poluidor tem de ser passível de
licenciamento ambiental, como você vai usar outros instrumentos?”. A
DN nº 74 criou o outro instrumento, que é a Autorização Ambiental de
Funcionamento, para os empreendimentos que o Estado de Minas,
através do Copam, avaliou que não teriam impacto significativo. Com
o novo avanço da regulamentação, poderemos colocar outros
instrumentos, a exemplo de outros países, como o cadastro, o
registro, a autorização ambiental de funcionamento e a licença para
diversos níveis, dispensando a licença, evidentemente, apenas para
os que não forem considerados de significativo impacto.

Por fim, quando o Hélio diz que a questão da mineração no cerrado
assusta, na verdade, a mineração assusta em qualquer bioma, no
cerrado, na mata atlântica, na caatinga, porque é uma atividade cujo
impacto visual é muito forte. A legislação prevê que esse impacto se
dê dentro de regras preestabelecidas e que depois a área seja
reconstituída. Devemos pensar que todas as atividades, não só a
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mineração, trazem impactos ambientais muito significativos, seja na
biodiversidade, seja no solo, seja nas águas, etc. Por isso existem
regras que devem ser cumpridas, sendo toda a área, depois,
recuperada. Mas o tomador de decisão legítimo, que decidirá o quanto
suportar dos impactos temporários e depois exigirá a sua
reconstituição, é o conselho ambiental, que agora, na minha opinião,
ficou mais legitimado por incorporar atores locais e regionais.

O Sr. Presidente - Perguntas feitas a Maria Dalce. José, da
Associação Comercial e Industrial Agropecuária de São Sebastião do
Paraíso: “Doutora, a senhora, como defensora do meio ambiente,
acha justa a generalização e equiparação das medidas ambientais
dirigidas a uma mineração de grande porte e a uma pequena
propriedade rural produtora de alimentos e geradora de recursos
familiares?”.

Hélio Emiliano Moreira: “Na construção da Hidrelétrica de Irapé,
destruiu-se um quilombo. Por que se faz isso com os remanescentes
de quilombos em Minas?”.

Marcos José Ferreira: “Por que todos só falam em agropecuária e os
órgãos só procuram ferrar os pequenos, e não, os latifúndios, as
usinas de álcool e açúcar? A senhora fala que é filha de agricultores e
neta de agricultores. Por que a tradição foi quebrada? Com certeza,
porque não tem retorno financeiro ou sua família quebrou”.

A Sra. Maria Dalce Ricas - Quanto à primeira pergunta, sobre
tratamento idêntico para as minerações de grande porte e as
pequenas propriedades, é óbvio que não, porque a legislação não
permite. O que não quer dizer que as de pequeno porte não estejam
sujeitas à lei. Tanto a legislação não permite quanto verificamos, na
prática, que isso não acontece. As grandes minerações, geralmente
caracterizadas como sociedades anônimas, são muito mais sujeitas a
outros fatores que não o licenciamento ambiental. Muitas vezes, são
projetos predefinidos nos âmbitos governamentais estadual e federal,
e, quando chegam ao licenciamento, é quase uma providência
burocrática.

Sobre a questão dos quilombos, a Amda não trabalha com essa
área.

E, sobre o setor agropecuário, ele sempre se julgou capaz de
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continuar as atividades à revelia das leis ambientais. Quando o
Shelley Carneiro era responsável pelo Conama, ele pessoalmente me
disse que a grande resistência do setor agropecuário era que ele
queria ser colocado fora da lista da Resolução Normativa nº 237, não
sendo atingido pela necessidade legal de se licenciar ambientalmente.
Então, o setor agropecuário tem-se mantido ao largo do controle
ambiental. Sem querer dizer que o setor mineral não cause impacto,
ele está muito mais enquadrado do que a agropecuária.

Quanto à sua observação em relação à minha família, não entendi
muito bem, mas hoje, felizmente, não dependo, como o senhor deve
depender, de atividade agropecuária. Reconheço que a sua
dificuldade deve ser muito grande, mas pelo fato de conhecer o
assunto é que digo que a questão não é simplesmente querer
transformar Minas Gerais em floresta. Pelo contrário, deve-se
recuperar o que deve ser recuperado, de forma que a agropecuária
continue exercendo as suas atividades. Se derrubar florestas,
degradar cursos de água, extinguir a diversidade resolvesse os
problemas sociais, este país não teria miséria.

O Sr. Presidente - Pergunta feita ao Dr. Shelley, de Cynthia
Cardoso, da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio
Ambiente: “Qual a perspectiva do Estado em relação à
municipalização da gestão ambiental, tendo em vista o modelo
adotado pelo Sisema? Maior capilaridade também não implicaria
desburocratização e ganho de eficiência?”.

O Secretário Adjunto Shelley de Souza Carneiro - Cynthia, temos
fases da municipalização. Já começamos com a 102, que é uma
legislação discutida em todo o Brasil e talvez seja uma das mais
modernas - muitos dizem isso no Rio Grande do Sul e no Pará. Há
duas semanas, discuti com o Secretário de Meio Ambiente do Rio
Grande do Sul sobre o modo como é feita a municipalização nesse
Estado. Não devemos fazer comparação, pois temos 853 Municípios
em Minas Gerais. Alguns já têm a capacidade de enfrentar, entender e
até aperfeiçoar o licenciamento, e já estamos tentando com os cinco
que já têm convênio com a Secretaria de Meio Ambiente: Betim,
Contagem, Belo Horizonte, Juiz de Fora e agora, já aprovada pela
Supram, Uberaba, que entrará para esse rol. Há 15 ou 20 anos, que
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tentamos fazer isso, mas conseguimos apenas cinco cidades. Existe
uma solicitação do Secretário José Carlos para que haja um estudo
mais profundo, a fim de trazermos realmente os Municípios para nos
ajudarem no processo de licenciamento ambiental. Já houve uma
evolução por parte de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Juiz de
Fora, que estão fazendo o licenciamento de classes 1 a 4, mas não
ainda o de classes 5 e 6, porque muitas vezes o processo de uma
grande indústria extrapola o âmbito do Município, pois seu impacto
não está restrito a seus muros, ultrapassa esse limite, com seus
produtos perigosos, etc. Há uma série de outros problemas.

Na integração do licenciamento ambiental, a responsabilidade legal
da outorga e da PEF é do Estado, portanto precisamos integrar esse
processo antes de podermos realmente discutir com os Estados o
problema de grandes empreendimentos. Outra questão é a do próprio
Siam: é preciso estarmos integrados no sistema de informação para
que os Municípios entrem em nosso sistema e possamos trabalhar
conjuntamente. Não existem restrições, mas apenas a adaptação dos
Municípios a uma legislação nova e principalmente a uma
competência para fazer um licenciamento. As cidades com que temos
convênio estão adaptadas à 102 - possuem técnicos, especialistas da
região, Codemas paritários, etc. Portanto, vejo a questão com bons
olhos, desde que façamos um treinamento, uma adaptação e que se
crie uma grande rede de preocupações ambientais também com os
Municípios.

O Sr. Presidente - Há três pedidos de pronunciamento oral.
Começarei passando a palavra ao ex-Deputado, ex-Secretário, ex-
Embaixador e hoje assessor da Cemig Tilden Santiago.

O Sr. Tilden Santiago - Em primeiro lugar, queria congratular-me
com todos que organizaram este encontro e dele participam, pela
realização e pelo espírito, franqueza e objetividade na exposição.
Queria também saudar o Secretário - já estive em seu lugar e sei o
que é abrir e coordenar uma reunião como esta. Também
cumprimento nosso Deputado, Presidente da Comissão. Uma
expressão que foi usada aqui mereceria melhor explicação do
Secretário, do Junqueira ou da Dalce, para termos a visão de um
ambientalista que não esteja na área pública. Refiro-me à expressão
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visão sistêmica, pois várias pessoas insistiram em dizer que querem
uma nova legislação, uma política ambiental a partir de uma visão
sistêmica. Tenho medo de que essa expressão não seja bem
compreendida, pois nos parece haver uma tentativa de continuar a
fazer do crescimento econômico um valor absoluto e principal, em
detrimento da preservação.

Acredito que o título da nossa Secretaria, José Carlos, ajude em
relação a isso. A Secretaria é de meio ambiente e desenvolvimento
sustentável. A visão sistêmica está no título da Secretaria, mas é uma
expressão que pode ser usada indevidamente para sustentar uma
posição, que hoje verificamos no Brasil inteiro e em muito lugares, de
valorizar muito o crescimento econômico e pouco a preservação
ambiental. Gostaria de uma explicação do que é a visão sistêmica e
de saber se não é um engodo, uma maneira de dar ênfase ao
crescimento econômico, como é e sempre tem sido a tentação maior.

O Sr. Presidente - Como o Sr. Tilden não especificou quem deveria
responder a seu questionamento e as outras duas manifestações
orais foram dirigidas ao Secretário, a Presidência opta por que o
Secretário responda também ao Sr. Tilden. Na seqüência, passo para
o próximo inscrito, Sr. Frederico Binato, Diretor do Contencioso da
Verde Gaia Gestão Empresarial.

O Sr. Frederico Binato - Boa tarde a todos. Vejo que, neste
seminário, há concentração na discussão do licenciamento ambiental
e pouca ênfase no desenvolvimento sustentável. Acho que
deveríamos frisar o desenvolvimento sustentável como base disso
tudo; uma pequena inversão, pois meio ambiente tem de ser tratado
como um direito natural, direito à vida. A partir dessa concepção,
poderemos desenvolver esse assunto, senão acredito que toda
discussão será em vão. Devemos conscientizar todas as pessoas de
que o direito natural se sobrepõe a qualquer tipo de legislação feita
pelo homem. A partir dessa premissa, Secretário, é que pergunto a V.
Exa. como conciliar o desenvolvimento sustentável com a falta de
conscientização ambiental de nossa população e de alguns
empreendedores e como conciliar todo esse processo de
licenciamento com a disposição do art. 226 da Constituição Federal,
segundo a qual o direito ambiental e o desenvolvimento sustentável
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significam vida. Como levar isso para os agentes políticos de
Municípios com menos de 100 mil habitantes? Essa conscientização
deverá passar pelos Prefeitos e Vereadores, sem que a politicagem
esteja por trás da base de licenciamento. Há falta de conscientização,
em nível nacional, por parte desses agentes políticos, sobretudo dos
Prefeitos e Vereadores, que são, na maioria das vezes, os grandes
responsáveis por subverter-se o processo de licenciamento, sobretudo
por desconhecerem o desenvolvimento sustentável. Com isso
complicam a assimilação da base quanto à importância do
desenvolvimento sustentável, que, em primeiro lugar, deve considerar
o direito de se preservar o meio ambiente como direito natural. A
questão passa pela conscientização plena do direito natural no âmbito
ambiental.

O Sr. Presidente - Convido o Sr. Marcos Pedroso, do Sindicato de
Passos, que também apresentará questionamento ao Secretário José
Carlos.

O Sr. Marcos Pedroso - Gostaria de falar com o Secretário e com
todos da Mesa. O PIB do agronegócio de Minas Gerais foi da ordem
de US$70.000.000.000,00.

O senhor falou que tudo é feito com pré-análise. Então, deve-se ter
feito uma pré-análise do prejuízo que isso acarretará ao Estado.
Lembro que, tirando 20% para a reserva legal, temos de diminuir 20%
das áreas que produziram esses US$70.000.000.000,00. Seria esse
prejuízo, US$14.000.000.000,00?

Segunda pergunta, no mesmo raciocínio. A reserva legal de 20%, na
minha cidade, teve o apoio do governo de Minas Gerais, e, com as
máquinas da Camig, desbravou-se o cerrado. Hoje o cerrado, na
minha região, produz 180, 190 sacos de milho por hectare, gerando
essas riquezas. Seria justo o produtor perder esse desmatamento que
foi feito nas barbas da lei, com as máquinas do governo, e agora ter
de pagar esse preço?

Terceiro, precisamos de um pacto com a lei. Uma senhora aqui nos
comparou a traficantes de drogas. Não o fez diretamente, mas afirmou
que os traficantes de drogas têm tanta consciência quanto os
produtores rurais, o que é um absurdo.

A quarta pergunta é se os produtores rurais ficarão satisfeitos com
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essa revisão que já houve no decreto. Queremos fazer o
licenciamento ambiental. Não há nenhum problema, desde que
tenhamos condições para fazê-lo. É desumano o que está sendo feito
com o produtor rural, que não tem a menor condição; não tem tempo
hábil, não tem dinheiro, está descapitalizado, tentando lutar pela vida.
Seria o mesmo que tirar 20% dos salários de vocês e doar às
entidades ambientalistas para revegetarem nossas florestas. Será que
vocês entenderiam que a lei era boa? Lembro-me também de que ela
disse que um terço de Minas Gerais é preservado. Mas lembro que,
no Brasil, são dois terços. Se o Brasil fosse um país de 3ha, 2ha
seriam mato. E nós somos o único país no mundo que tem reserva
legal. Não existe outro país; eles têm partes, mas, quanto à reserva
legal, nenhum outro tem. Além de o Brasil ter todos os parques, em
cada 3ha, 2ha têm mato. Só a Floresta Amazônica ocupa 42% do
nosso território. Gostaria que isso fosse pensado também neste
debate. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para responder aos três
questionamentos orais, com a palavra, o Secretário José Carlos
Carvalho.

O Secretário José Carlos Carvalho - Estamos diante de três
questões de fundo e com um tempo extremamente limitado, para
cumprir a orientação da Mesa. Ainda que sucintamente, vou procurar
fazer minhas reflexões sobre elas. O nosso caríssimo Embaixador,
com a verve de sempre, coloca uma visão de fundo para nós: a
questão da visão sistêmica que está sendo empregada, a qual eu
mesmo utilizei em uma das minhas mensagens. Quando falamos
sobre visão sistêmica, não nos referimos a esta apenas no plano
institucional. Estamos falando sobre uma visão sistêmica herdada da
própria natureza, porque a natureza é sistêmica por definição. Na
natureza, há uma relação de total interdependência entre os recursos
naturais; tudo está ligado a tudo. Se imaginamos uma política pública
que não leve em conta a relação de interdependência, vale dizer, o
caráter sistêmico do meio ambiente, acabamos caminhando para um
modelo que a própria reflexão do Tilden coloca de maneira muito
brilhante, que é aquele modelo tradicional, que vem desde a
organização dos primeiros Estados nacionais. Não é uma coisa de
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hoje a atitude de segmentar as políticas públicas, que é clássica na
organização dos Estados, e, ao segmentá-las, “departamentalizar” a
organização do Estado, porque é assim que funciona
tradicionalmente. No momento em que segmentamos a formulação
das políticas públicas e “departamentalizamos” a organização do
Estado, perdemos completamente a visão sistêmica, que deve nortear
as ações das políticas públicas de meio ambiente.

Quando falamos em visão sistêmica, isso significa dotar o Estado - e
me refiro ao poder público - das condições sistêmicas necessárias ao
enfrentamento dos problemas ambientais, superando, inclusive, a
dicotomia, que o próprio Tilden menciona, entre o desenvolvimento
econômico e a proteção do meio ambiente. É exatamente na ausência
da visão sistêmica que você mais estimula a preponderância do
econômico sobre o ambiental. A possibilidade de reduzir essa
preponderância está, cada vez mais, na construção de uma visão e
uma estrutura sistêmica de gestão, fazendo com que as políticas
públicas setoriais sejam capazes de internalizar a variável ambiental.
O que significa a ausência de uma visão sistêmica? Trata-se o meio
ambiente como setor, cria-se uma Secretaria de Meio Ambiente, e
qual a leitura que se faz? No momento em que você cria uma
Secretaria de Meio Ambiente, é como se estivesse desobrigando
todas as demais Secretarias de proteger o meio ambiente e
desobrigando todas as políticas públicas setoriais do compromisso
com ele. Esta é minha reflexão a respeito desse tema.

O Dr. Frederico aborda a questão do licenciamento, e já discutimos
o assunto anteriormente. Por que a ênfase no licenciamento? Porque,
dos cinco grandes instrumentos da política ambiental brasileira, é
praticamente o único aplicado, ainda que de maneira intermitente e
assistemática. Mas é o único instrumento aplicado, porque os demais
nunca foram satisfatoriamente desenvolvidos para se fazer uma
combinação ótima com o licenciamento e permitir uma gestão focada
no desenvolvimento sustentável, até porque este, para deixar de ser
um “slogan” e ser realmente uma nova visão do processo de
desenvolvimento, vai além das fronteiras do meio ambiente,
ultrapassa as demandas das políticas de meio ambiente para incluir
necessariamente a política econômica. Não podemos achar que
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teremos desenvolvimento sustentável com os instrumentos de política
econômica definidos nos anos 70, quando a questão ambiental não
merecia nenhuma preocupação da sociedade, e ainda hoje praticados
em larga escala. Esse é um ponto fundamental.

Finalmente, o Sr. Marcos Pedroso traz aqui uma visão clara dos
produtores com relação à questão da reserva legal. Temos, em Minas,
uma compreensão, que não é a prevista na lei, da ocupação
consolidada. Esse não é um tema pacífico, é preciso reconhecer. Mas
entendemos que, em casos de ocupação claramente consolidada,
poderíamos permitir outras maneiras de se fazer a reserva legal, até
mesmo como na iniciativa de Minas, muito questionada, de permitir
que a reserva legal ocorra em outra propriedade, de maneira
satisfatória. Mas, com relação à sua abordagem a respeito do
assunto, volto ao tema que mencionamos: se a reserva legal está
posta, se ela é exigida e representa um ônus para o agricultor.
Quando falo da reserva legal consolidada e permito a flexibilização do
seu conceito, é exatamente para permitir que você, no caso de ter, por
iniciativas tomadas há muito tempo, 100% de sua propriedade
ocupados com atividades em franca produção, não tenha que reservar
os 20%, podendo compensá-los de outra maneira. Quando estamos
falando de novas possibilidades, essa questão deve ser considerada.
Reconheço e volto ao meu ponto, quer dizer, temos a reserva legal
prevista na legislação brasileira desde 1934.

Não estamos falando sobre algo que começou ontem, mas sobre
reserva legal, instituída no primeiro Código do governo Getúlio, em
1934, e confirmada no código de 1965 e mantida na legislação
brasileira. Concordo em parte com as dificuldades apresentadas pelo
Sr. Marcos Pedrosa. Merece atenção o fato de isso estar na legislação
brasileira desde 1934 e de, em nenhum momento, a política agrícola
brasileira ter criado os mecanismos necessários para compensar,
beneficiar ou estimular o agricultor em relação à reserva legal de sua
propriedade. Hoje há uma nova questão em relação à água: quando o
agricultor protege os seus mananciais, as suas nascentes, as áreas
de recarga de lençol, ele também é produtor de água, não apenas de
alimentos. Mas essas questões ainda não foram suficientemente
captadas pelas políticas públicas setoriais. Estamos falando sobre
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coisas novas e lidando com uma legislação antiga, que ainda não
considerou isso de modo adequado.

Outra grande discussão a esse respeito é que há também a
exigência de se recompor a reserva legal. A legislação brasileira foi
avante: além de instituir a obrigatoriedade, primeiramente, confirmou-a
e passou a exigir a recomposição da reserva legal. Essa exigência
não consta na lei ambiental, mas na lei nacional de política agrícola.
Certamente por entender que isso tem importância, as lideranças do
setor agropecuário concordaram com a existência de um dispositivo
para a recomposição da reserva legal. Estamos falando sobre uma
questão polêmica, complexa e que traz ônus ao proprietário rural.
Esse é o cerne da questão. Precisamos discutir a maneira de o
proprietário rural ser recompensado pelo serviço que presta ao meio
ambiente. Esse é o caminho que temos de seguir.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Secretário. Pergunta do Sr.
João de Almeida, do Sindicato Rural de Guaxupé, dirigida ao Dr.
Humberto, do IEF: “Como fica a situação do produtor rural que possui
área igual ou inferior a 30ha, em relação à reserva legal, cuja
regularização compete, por lei, ao IEF?”.

O Sr. Humberto Candeias Cavalcanti - Queria esclarecer que, há
algum tempo, estamos tratando disso. Aliás, existe uma portaria da
instituição, isentando o produtor rural com área inferior a 30ha de
nenhum tipo de emolumento para averbação de reserva legal, em
relação às questões ligadas à instituição. Estamos trabalhando
também com as questões relativas ao custo dos cartórios.
Entendemos que a legislação não permite que haja nenhum tipo de
cobrança. Neste ano, lançaremos uma campanha pró-delimitação das
reservas legais. Os técnicos do IEF darão toda a assistência
necessária para a localização e averbação dessas reservas. Nossos
técnicos terão oportunidade de trabalhar com esse tipo de produto,
principalmente no que diz respeito à sua desoneração, porque as
atividades ligadas ao licenciamento e aos atos autorizativos são cada
vez mais vinculadas às superintendências regionais e ao Copam.
Estamos muito atentos a isso.

Daremos total apoio para que os proprietários de áreas rurais
inferiores a 30ha recebam assistência dos técnicos do IEF.
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O Sr. Presidente - A Presidência foi brindada com um
questionamento do Sr. Juarez Vieira. Agradeço a oportunidade de
responder, usando a palavra além da mediação do debate. A pergunta
é: “A Presidência não acha que está perdendo tempo discutindo
legislação ambiental, uma vez que tudo vai abaixo com medidas
decretadas pelo Executivo, mesmo antes do licenciamento?”. E ele
cita o caso da MMX. Isso me remete a algumas considerações. Em
primeiro lugar, o nome do nosso ciclo de debates “Licenciamento
ambiental e desenvolvimento sustentável”, por si só, esclarece que o
licenciamento não é um fim em si mesmo. Ele deve ser um dos
instrumentos que garantem à sociedade que seu desenvolvimento
econômico se enquadrará no que se convencionou chamar de
sustentável. Para isso é necessário que a sociedade, além de aferir os
indicadores econômicos, como o PIB, a evolução da economia,
verifique a qualidade do ambiente e sua evolução. Como anda a
qualidade do ar, da água, a biodiversidade, o solo? Aí, sim, podemos
fazer um casamento para entender se o licenciamento ambiental, não
sendo um fim em si mesmo, está ou não garantindo a qualidade
ambiental. Essa discussão precisa ser retomada com mais vigor neste
encontro. Com quase 30 anos de experiência de licenciamento
ambiental em nosso Estado, qual é o diagnóstico do licenciamento
como instrumento assegurador da qualidade ambiental? Estamos de
fato fazendo com que seja efetivo para alcançar o objetivo a que nos
propusemos? Esse é um questionamento fulcral, não podemos perdê-
lo de vista. É necessário ainda que a sociedade compreenda que o
licenciamento, como concebido, não é uma mera etapa na
implantação de um empreendimento qualquer. Ele foi concebido para
ser um elemento de decisão da sociedade para dizer se deseja
determinado empreendimento. Se o quer, quais as condições? Não é
cabível a cobrança do tipo: “Precisamos implantar o empreendimento
‘x’ e temos pouco tempo, logo o licenciamento tem de sair em tal
prazo”. Como se a conclusão favorável ao empreendimento fosse
previamente tomada por alguém. A Dalce falou muito bem do
constrangimento quando se anuncia algum grande investimento no
Estado e se delega ao Secretário “x” meses para licenciá-lo. Não é
assim que as coisas devem funcionar. A sociedade precisa acordar



1400

para isso. É preciso que tomemos nas mãos as rédeas dessa decisão,
notadamente no que se refere a empreendimentos de iniciativa
pública. Quando o empreendimento é de natureza pública, a
dificuldade de fazer com que o instrumento de licenciamento
ambiental seja de fato de decisão, e não cartorial, é ainda mais difícil,
em razão da lógica de que, no que se refere ao meio ambiente, o
poder público controla o setor privado, mas ninguém controla o poder
público. É preciso reoxigenar os conselhos deliberativos com a
presença da sociedade civil. Que os representantes da iniciativa
pública não sejam tão inflexíveis. Os órgãos públicos estão
claramente suscetíveis a pressões. Precisamos fazer essas reflexões
neste ciclo. Há uma grande presença de pessoas do meio rural, mas
estamos tratando do licenciamento como um todo, infra-estrutura,
indústrias, siderurgias, mineração, hidrelétricas, estamos tratando de
tudo isso. Não podemos fazer com que o nosso foco, por mais
importante que seja, esteja voltado para o Decreto nº 44.309, até
porque queria lembrar que, às vezes, esta Casa e nós mesmos,
membros da Casa, esquecemo-nos de que isso aqui é poder.
Atrofiado, é verdade; de joelhos, é verdade; apequenado, é verdade;
mas ainda é um poder e, se, de fato, considerarmos que o Decreto nº
44.309 não deve existir, é preciso que digamos que não existe
instrumento de suspender decreto, mas sim revogar decreto, o que
pode ser feito pelo Governador e também por esta Casa. Então,
Deputados Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio, Antônio Júlio, e
demais Deputados presentes, se achamos que esse decreto não deve
existir, podemos apresentar um projeto de resolução anulando o
decreto. Esta Casa é um Poder Legislativo e, entre suas atribuições,
existem os projetos de resolução que sustam atos do Executivo.
Então, se, de fato, todos os Deputados têm essa compreensão, eu me
disponho a assinar junto, Deputado Antônio Carlos Arantes, para que
não fiquemos brincando e dizendo que nos vamos reunir e ir lá pedir
pelo amor de Deus ao Secretário A, B e C para que sensibilize o
fulano A ou B, ou para que mude isso. Isso aqui é o Poder e precisa
agir como tal. Então, se consideramos a necessidade de mudança na
legislação, não devemos cruzar os braços e esperar que ela caia do
céu, porque existe esta Casa para legislar. Ela não existe para mais
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outra coisa, além de fiscalizar o Legislativo. Espero que possamos
fazer o nosso trabalho sem nos preocupar com o fato de que alguém
ficará amolado comigo. Será que o Governador ficará amolado ou o
Secretário não gostará? Será que não liberarão a minha emenda?
Vamos tomar nas nossas mãos a missão para a qual apresentamos o
nosso nome ao povo de Minas Gerais. Então, com essas reflexões e
novamente agradecendo a oportunidade de apresentá-las, reitero que,
de fato, o Poder Executivo tem avançado, e muito, nas atribuições
legislativas, seja em leis delegadas, decretos e instrumentos de
pressão, às vezes indevidos sobre esta Casa, os quais é preciso que
sustemos o mais rápido possível, para estarmos à altura da história,
tradição e expectativa do povo de Minas. São essas as considerações
que a Presidência gostaria de fazer, antes de convidar o Secretário
para mais uma - e tranqüilizo que será a derradeira - seqüência de
perguntas.

Também ao Dr. José Carlos de Carvalho de Sandro Carvalho, do
Sindicato Rural de Pratápolis: “O Secretário diz que nós, produtores
rurais, somos os principais guardiães do meio ambiente. O senhor
acha correto colocar a Polícia Ambiental aplicando multas ou, como o
senhor disse, advertência em nós, trabalhadores rurais? O Secretário
não acha que devemos ter informação, ao invés de penalização? Por
que não colocar técnicos agropecuários ou ambientais na Emater e no
IMA para informar o produtor sobre o que ele precisa fazer? Não
somos ladrões para a Polícia ficar em cima da gente. Somos
trabalhadores e concordamos em cuidar do meio ambiente”.

De Sheila Samartine, Secretária Adjunta de Meio Ambiente da
Prefeitura de Contagem: “Dr. José Carlos Carvalho, a
descentralização do sistema estadual foi sem dúvida um avanço para
o desmobilização e agilização do processo de licenciamento
ambiental. E quanto à municipalização? Por que ainda são tão poucos
os Municípios conveniados?”.

De José Augusto Nascimento Suavinha, do Sindicato Rural de
Ibiraci: “Por que o governo não instala um órgão em cada Município
para que faça gratuitamente a papelada para o pequeno produtor?”.

De Rafael Afonso Silva, do Movimento Muda Aterro da BR-040 BH:
“Foi dito pelo senhor, em reunião em março de 2007, que seu partido
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é o meio ambiente. Então, após votação no Copam, em abril de 2007,
determinando o fechamento do aterro sanitário de BH a partir de
25/12/2007, pergunto: o lixo pode não estar respingando em vosso
terno, não continua sobre a cabeça dos moradores do entorno,
mesmo decorridos quase 90 dias do seu fim, na forma de transbordo
de lixo a céu aberto, lixo hospitalar, aterro, dentre outros. E por quanto
tempo mais? Licenciar, sim, mas e o cumprimento?”.

E, ainda, a derradeira pergunta do Sr. José Luiz de Oliveira, da
Associação Caea, de São Sebastião do Paraíso: “De quem depende a
desburocratização, a aplicação de leis ambientais, as atuações de
multas aplicadas de forma insensível, tornando o produtor um
criminoso por falta de tempo hábil para licenciar sua atividade rural?”.
Essas são as derradeiras perguntas.

O Secretário José Carlos Carvalho - Oferecerei as respostas que
representam meu pensamento e naturalmente a opinião dos órgãos
ambientais que dirigimos. Começo respondendo ao Sr. Sandro.
Tivemos oportunidade de mencionar, no começo, uma série de
medidas que podemos tomar na esfera da competência do poder
público estadual para simplificar, desburocratizar, mudar a abordagem
em relação aos temas aqui mencionados. Estamos fazendo isso e
continuaremos fazendo com o empenho necessário, com uma revisão
do decreto, com uma nova abordagem para o licenciamento ambiental
de maneira geral e do setor agropecuário em particular. Tenho
acompanhado a atuação da Polícia Ambiental, sob a liderança do Cel.
Reinaldo, e percebi que, desde o fim do ano passado, tem havido
mudanças de abordagem na atuação da Polícia Ambiental.
Certamente falamos de questões que não são recentíssimas. Tenho
acompanhado isso e tudo estamos fazendo. Continuaremos assim,
mas uma única coisa não faremos: não deixaremos de cumprir a lei.
Essa é uma questão para nós que, absoluta e honestamente, temos
de colocar as coisas tais como são. Faremos todo o esforço, como
estamos fazendo. Há tempos, existem demandas desta Casa para
aprimorar o sistema e reduzir o seu grau eventual de injustiça, para
fazer tudo o que possa ser feito. Mas uma coisa não podemos fazer,
ainda que eu quisesse: não podemos deixar de cumprir a lei. Se, em
algumas circunstâncias, a lei não está adequada, a lei não nos
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permite fazer aquilo que está sendo reclamado, temos de mudá-la. Se
a lei é estadual, mudamos a lei estadual. Se a lei é federal, vamos
procurar os Deputados Federais para trabalhar na mudança na lei.
Mas eu, honestamente, tenho de colocar as coisas nesse contexto
porque é assim que ocorrerá. Não adianta acenar demagogicamente
com a possibilidade de que passaremos um pano em tudo, pois não
será assim. Tenho de ser absolutamente honesto neste momento,
reiterando o compromisso de que simplificaremos o que pode ser
simplificado, desburocratizaremos o que pode ser desburocratizado,
reveremos o decreto onde pode ser revisto e estabeleceremos uma
ponte. Concordando em tese com a avaliação do Sr. Sandro, não
consideraremos os produtores como infratores contumazes; ao
contrário, tanto é que foi dito que o pequeno é multado. As maiores
multas aplicadas em Minas estão praticamente nos setores de
mineração, nos grandes empresários. As coisas ocorrem de acordo
com as circunstâncias. Esse é um ponto que quero mencionar. A
Sheila apresenta uma questão pertinente. Fizemos um grande esforço
de descentralização para interiorizar a capacidade operacional do
Copam, colocar o licenciamento ambiental mais próximo do cidadão.
É uma questão crucial fazer com que o licenciamento ambiental esteja
mais próximo do cidadão. E, aí, já aproveito para responder à
pergunta do Sr. José Augusto. Estamos imaginando um modelo
descentralizado de acordo com a nova visão de que os órgãos
ambientais não precisam mais ser a única porta de entrada do
empreendedor no Sistema de Meio Ambiente. Cada um dos sindicatos
rurais pode ser uma porta de entrada do Sistema. Por que o
empreendedor não pode iniciar seu processo no sindicato? Por que
ele tem de procurar o órgão de meio ambiente? Por que o sindicato
não pode ser a porta de entrada do processo de regularização
ambiental, que, depois, será concluído na esfera do julgamento do
Conselho de Política Ambiental? Por que não pode começar na
Emater? Por que não pode começar no IMA, e assim
sucessivamente? De nossa parte, há abertura para facilitar esse
entendimento. Respondendo conclusivamente a questão da
descentralização, temos a visão clara de que a descentralização, tal
como a estamos aplicando, não exclui a municipalização. Há
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possibilidade de os Municípios terem suas próprias estruturas. É
preciso, no entanto, observar que o Copam estabelece as regras de
participação para os Municípios. Qualquer Município que atender aos
requisitos pode procurar o Copam. O que ocorre é que a maioria dos
Municípios não tem ou não busca atender os requisitos, que são
capacidade técnica, servidores técnicos, órgão ambiental municipal,
conselho municipal de meio ambiente, e por aí vai. Quanto à pergunta
relativa ao aterro, tenho a dizer que, segundo a deliberação do Copam
do ano passado, a disposição final não está mais acontecendo no
aterro. Está havendo outra disposição, o que aliás provocou enorme
celeuma na imprensa de Belo Horizonte. Falta ainda adotar as
medidas de recuperação do aterro. Verificarei essa questão
especificamente com o pessoal da Feam e do Copam de Belo
Horizonte.

Acho que já respondi também a pergunta do Sr. José Luiz
relativamente à desburocratização e à aplicação da legislação.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2008

Presidência dos Deputados Padre João, Fábio Avelar e Sávio Souza
Cruz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
1º Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do
Sr. Presidente - Palavras da Sra. Simone Ribeiro Rolla - Palavras do
Sr. Augusto Henrique Lio Horta - Palavras do Sr. José Cláudio
Junqueira Ribeiro - Palavras do Subsecretário Thiago Grego -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - 2º Painel: Composição
da Mesa - Palavras do Sr. Maurício Boratto Viana - Palavras do
Promotor Alex Fernandes Santiago - Palavras do Sr. Fernando
Antônio Leite - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
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Encerramento - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Doutor Viana - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrús Filho -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Cecília Ferramenta - Delvito
Alves - Domingos Sávio - Fábio Avelar - Inácio Franco - Irani Barbosa
- João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Padre
João - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - Às 14h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de
debates “Licenciamento Ambiental e Desenvolvimento Sustentável”,
atividade preparatória do seminário legislativo “Minas de Minas”, que
será realizado em junho do corrente ano pela Assembléia Legislativa.

Nesta tarde, teremos apresentação dos painéis “Potencialidades dos
instrumentos de gestão ambiental na eficiência da regularização” e
“Controle social e eficácia do licenciamento na proteção do meio
ambiente”.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o
Exmo. Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; a Exma. Sra. Simone
Ribeiro Rolla, Superintendente de Coordenação Técnica da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad
-; e os Exmos. Srs. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da
Semad; Thiago Grego, Subsecretário de Inovação e Logística do
Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema -, representando a
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Diretora de Tecnologia da Informação da Semad, Kássia Maria
Nascimento Franco; José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -; e Deputado Sávio
Souza Cruz, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Destaco a presença e a participação do ex-

Deputado Laudelino Augusto.
Palavras do Sr. Presidente

Nesta saudação inicial, gostaria de informar ao Plenário que não
pude participar o falecimento de uma pessoa que era como meu pai.
Em Ouro Branco era uma liderança sempre comprometida com os
conselhos, com as questões sociais e ambientais. Estou-me referindo
ao Sr. Joaquim Ferreira de Sousa. Neste dia celebra-se também sete
anos do falecimento de minha mãe.

Estamos aqui para discutir e refletir sobre a vida. Temos, como
principal foco, o licenciamento ambiental e o desenvolvimento
sustentável. O desenvolvimento com sustentabilidade é
responsabilidade de todos nós. A presença do Estado, de todos os
entes públicos e da iniciativa privada é primordial. Todas as
intervenções em relação à terra, à água, ao ar, à biodiversidade são
necessárias para nos garantir vida. Temos de buscar qualidade de
vida hoje e, para isso, reivindicar nossos direitos. Com certeza, vamos
ter conflitos de interesses. O grande desafio é construir o consenso,
expressão da responsabilidade e da garantia de qualidade de vida
para todos nas próximas décadas. Uma intervenção feita de forma
irresponsável há 300 anos poderá penalizar hoje. Então, temos de ter
responsabilidade e não penalizar futuras gerações.

Isso não quer dizer que temos de sacrificar quem está vivendo o
hoje. A presença do Estado é fundamental, seja para garantir a vida
plena de todo o sistema, seja para garantir a qualidade de vida das
pessoas. Temos de ter instrumentos eficientes e indicadores da
sociedade como um todo. Não podemos ater-nos apenas a
determinadas fatias da sociedade. A visão holística é fundamental.
Temos de ser responsáveis. Não podemos enxergar somente fatias
do sistema.

Então, reivindico, com justiça, os meus interesses, os do meu setor,
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na mesma responsabilidade e compromisso, enxergando a
necessidade da sobrevivência de outros setores. Todos com
responsabilidade com o planeta como um todo.

É nesse aspecto que desejo que esta tarde seja frutífera com as
nossas ações, com as nossas palavras e com a contribuição de cada
um.

Estamos gastando muitas coisas. Uma delas é o alimento, cuja
produção tem impacto. Esperamos, então, que esses impactos sejam
canalizados numa energia muito positiva, com o objetivo de construir
essa harmonia da qual falamos. Uma outra é a energia elétrica.
Imaginem quantos impactos ocorrem, como a barragem, a
transmissão e tantos outros.

Então, o objetivo é discutir como poderemos aproveitar da melhor
forma a energia, a fim de construirmos uma Minas Gerais mais
agradável, onde todos tenham espaço, não só para os que vivem o
tempo presente, mas para os que virão, os netos, bisnetos e
tetranetos de vocês, pois, como padre, não os terei.

Com a palavra, a Sra. Simone Ribeiro Rolla, Superintendente de
Coordenação Técnica da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad -, que disporá de 20 minutos
para a sua exposição sobre o tema “Zoneamento ecológico
econômico”.

Palavras da Sra. Simone Ribeiro Rolla
Boa-tarde a todos. Cumprimento o Deputado Padre João e, na sua

pessoa, os demais representantes da Mesa, Deputados e autoridades
presentes, bem como os meus colegas do Sistema Estadual do Meio
Ambiente - Sisema.

Hoje, pela manhã, houve uma introdução muito rica relacionada aos
instrumentos de gestão ambiental e a história de como eles vieram
sendo praticados aqui neste país. O zoneamento ecológico e
econômico - muitos devem saber, mas outros não - está na política
nacional de meio ambiente desde 1981, na mesma lei que instituiu o
licenciamento ambiental, exatamente para que pudesse subsidiar o
planejamento da ocupação territorial. Não sabemos, mas imaginamos
que um dos fatores que impossibilitou que essa ferramenta fosse mais
utilizada foi a falta de tecnologia e de organização das informações.
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Assim, a partir da década de 90 o Ministério do Meio Ambiente
organizou a metodologia para que os Estados brasileiros fizessem os
seus zoneamentos seguindo a mesma ordem, para que, ao final,
houvesse o Zoneamento Ecológico e Econômico do Território
Brasileiro. Minas Gerais deu o seu pontapé inicial em 2003. Os
primeiros Estados foram os da região amazônica, com o objetivo
estratégico da proteção da floresta amazônica e do território brasileiro.
Nosso Estado tem um diferencial muito grande em relação ao
zoneamento, pois tem algumas pecualiaridades, tanto do meio físico
quanto das características do meio biótico. Estamos no centro do
País, num encontro de três biomas, com uma topografia bastante
diferenciada, com um potencial hídrico enorme, considerado caixa
d’água de muitos Estados brasileiros. Então, não é tão fácil assim
aplicarmos a metodologia do governo federal aqui. Um convênio entre
a Secretaria de Meio Ambiente, a Universidade Federal de Lavras e a
Fundação João Pinheiro permitiu-nos adaptar essa metodologia a fim
de aplicá-la nas diferentes regiões de Minas. Como instrumento de
base para o planejamento territorial, ou melhor, para a gestão
territorial, o zoneamento se institui como ferramenta de base
cartográfica. Todavia tal procedimento não tem sentido se não vier
acompanhado de análise de cenário, de modelos ambientais e de
carta-síntese capaz de subsidiar o uso desse território. O resultado do
zoneamento informa-nos as zonas de desenvolvimento, as quais são
analisadas segundo as peculiaridades regionais, considerando-se as
fragilidades e as potencialidades do território. Assim temos a definição
de áreas estratégicas não só para o desenvolvimento sustentável,
mas também para a proteção e para a conservação da biodiversidade
no Estado. O zoneamento, que não é restritivo nem pretende ser,
quando analisado sob o prisma técnico, permite-nos perceber que se
constitui como uma base de informações integradas, pois nos dá um
sistema georreferenciado de dados, pautado em informações
secundárias e oficiais, que são publicadas com série histórica. A
mesma base de dados é utilizada pelas empresas, pelos consultores,
pelos Municípios, pelos pesquisadores e pelo próprio governo. Esses
dados do IBGE, da Agência Nacional de Águas, da Fundação João
Pinheiro, acerca da flora nativa, da fauna e da socioeconomia,
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conhecidos por todos nós, são sobrepostos em base digital, por meio
de imagem da Nasa, a fim de serem combinados e analisados. Os
produtos desse estudo, como já disse, são os sistemas de
informações geográficas e a carta-síntese de subsídio à gestão. Para
gerar esse zoneamento, precisamos construir duas cartas: a de
vulnerabilidade natural e a de potencialidade social. A metodologia é
essa. O Ministério orienta que só se construa a carta de
vulnerabilidade a partir de diagnóstico dos meios físico e biótico, o
qual contenha dados de geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia,
fauna, flora, clima, etc. Essa carta apontará as áreas naturalmente
frágeis, que apresentem alguma dificuldade em permanecer com a
qualidade ambiental hoje nelas existente. A carta de potencialidade é
baseada na análise de quatro potenciais: o potencial produtivo, que
considera as atividades econômicas e a possibilidade de transportes
nas áreas; o potencial natural, que considera o VAF da indústria, do
comércio, da economia, ou seja, o que se produz e o que se arrecada
no Município; o potencial humano, que considera a educação e a
saúde; enfim, 240 variáveis combinadas dão-nos a carta de
potencialidade. O cruzamento das duas cartas gera o Zoneamento
Ecológico-Econômico. Ao longo desse processo, foram geradas cartas
intermediárias, que são importantes para a gestão do território, tais
como: a carta de qualidade ambiental, a carta de áreas prioritárias
para recuperação, a carta de áreas prioritárias para conservação, a
carta de risco ambiental e a carta de disponibilidade atual de água,
todas geradas a partir do diagnóstico dos meios físico e biótico, da
socioeconomia e dos dados institucionais. Como já disse, a carta de
vulnerabilidade ambiental do nosso Estado é esta à nossa esquerda.
Quanto mais cor vermelha, mais frágeis as áreas. A cor azul significa
vulnerabilidade muito baixa. Há representação de vulnerabilidade
baixa, média, alta e muito alta. Acredito que daí os senhores não
conseguem ler esta escala. Abro parêntese para dizer que esta
palestra pretende ser mais informativa que técnica, uma vez que, para
se entender o zoneamento e todas essas construções, necessitamos
de um pouco mais de tempo. Esse processo já está disponível no
“site” da Secretaria: www.semad.mg.gov.br. Ademais está sendo
editado em atlas digital e impresso. No próximo congresso de
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biodiversidade do Estado de Minas Gerais, ele deverá ser lançado. À
direita, está nossa carta de potencialidades. Os Municípios
destacados em vermelho são os que se encontram em situação de
potencialidade mais precária, o que não significa dizer que são ruins,
que estão em situação de miséria. Todavia, se os compararmos com
outros que se encontram nas zonas homogêneas azuis, veremos que
estão em condições diferenciadas e inferiores, considerando-se a
alavancagem de desenvolvimento sustentável, sem que novos
incentivos e políticas públicas diferenciadas lhe sejam direcionados. O
cruzamento dessas duas cartas nos dá o zoneamento. Em vermelho,
temos seis zonas ecológico-econômicas, com vistas a se obter o
desenvolvimento sustentável. Quanto à classificação, a zona um é a
azul-escura: alto potencial social em terras de baixa vulnerabilidade.
Isso vai se modificando até a zona seis: baixo potencial social em
terras de alta vulnerabilidade. Além dessas seis zonas de
desenvolvimento econômico, temos também, a partir do cruzamento
de dados, cinco zonas temáticas, que se sobrepõem às áreas de
desenvolvimento econômico. Tais zonas estão delimitadas por lei;
logo, na análise, no estudo para o planejamento da ocupação do
nosso território, temos de considerar a lei que as define. As zonas que
estão em marrom-escuro são as de proteção integral, ou seja, são as
unidades de conservação, de proteção integral: os parques, as
reservas biológicas, as estações ecológicas. As zonas que estão em
amarelo são as áreas de proteção ambiental - APAs - estaduais,
municipais ou federais. É o mesmo para as zonas de proteção
integral. As áreas em cinza são as zonas urbanas; as azuis são as
zonas que teriam como prioridade de uso a mineração, porque,
conforme o próprio nome do nosso Estado sugere, a mineração é
muito relevante, e, muitas vezes, o uso para a mineração sobrepõe-se
a outros usos econômicos. Estes se referem a perímetros de lavras já
concedidos pelo DNPM, que é um órgão federal. Na nossa Região
Metropolitana, essa área ampliada é o Parque do Rola-Moça e a
Estação Ecológica de Feixes, sobrepostos à APA Sul, que muitos de
vocês conhecem. Abaixo, um “zoom” na vulnerabilidade ambiental
mostra que as áreas vermelhas são de alta vulnerabilidade,
circundadas por expansão urbana e crescimento da exploração



1411

minerária. Isso nos leva a concluir que a criação do Parque do Rola-
Moça e das APAs foi uma atitude correta, tomada com o intuito de se
protegerem as áreas naturalmente frágeis. O zoneamento funciona
como raios X. O Secretário costuma dizer que o Zoneamento
Ecológico-Econômico é o EIA-Rima do nosso Estado. Para termos
uma noção do que existe em Minas Gerais, o primeiro mapa, da
esquerda para a direita, é o mapa de qualidade ambiental do Estado.
Em azul, temos a qualidade ambiental muito baixa; em vermelho, a
alta qualidade ambiental. Em cima, à direita, está o mapa de risco
ambiental, obtido da sobreposição de atividades humanas com a carta
de vulnerabilidade. Abaixo, à esquerda, o mapa de áreas prioritárias
para conservação da biodiversidade. São áreas de alta qualidade
ambiental em locais de alta vulnerabilidade natural. O último, à direita,
é o mapa de áreas prioritárias para recuperação em nosso Estado.

Se olharmos na diagonal, o mapa de qualidade ambiental e o mapa
de recuperação, vemos que a situação do nosso Estado não é das
melhores em termos de qualidade ambiental. Se qualidade ambiental
é um direito do cidadão, há de se preocupar com isso também além
do desenvolvimento econômico. Se pudéssemos detalhar mais e fazer
um “zoom”, citaria como exemplo a nossa Zona da Mata de Minas
Gerais. Vejamos o Zoneamento Ecológico-Econômico situando-nos na
Zona da Mata, que já foi uma das regiões mais ricas do nosso Estado;
chama-se Zona da Mata porque é região de mata atlântica. Hoje, a
situação da Zona da Mata é comparada à do Vale do Jequitinhonha.
Isso nos mostra que desenvolvimento econômico não significa perda
de qualidade ambiental. Sou da Zona da Mata, filha e neta de
produtores rurais. O que vi acontecer foi que, cada vez mais, ficou
difícil produzir nas terras da minha família. Não existia essa
consciência. Não é porque somos descendentes de produtores rurais -
e acho que todos o somos - que devemos continuar cometendo os
mesmos erros. Hoje vemos uma dificuldade cada vez maior de
produção. O zoneamento, como já foi dito pelo Secretário, pelo Dr.
José Cláudio, pela manhã, hoje se apresenta como a ferramenta
principal para dar-nos condição de inserir o critério locacional no
licenciamento ambiental. Ele já está em estudo, com técnicos da
Feam - provavelmente será discutido -, e, com certeza, também nas
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unidades colegiadas do Copam, mas a nova ferramenta que será
apresentada poderá, com muito mais clareza e segurança, considerar
o critério locacional dos empreendimentos, e não só o potencial
poluidor e o porte para classificar o tipo de zoneamento.

A partir do momento que temos o EIA-Rima do nosso Estado,
acreditamos que os estudos de impacto ambiental deverão ser muito
mais focados nos impactos que realmente causam localmente. A partir
daí, a sociedade como um todo - os segmentos participantes - poderá
decidir que rumo querem para sua região.

Sabemos que não é a população que define se será tirado o mato,
mas o poder econômico. Não é à toa que o Norte de Minas ainda está
com uma qualidade ambiental boa, com uma grande cobertura
vegetal. Porque, se fosse dar dinheiro investir em agricultura e em
agropecuária, com certeza a fronteira agrícola já teria se expandido.
Não que não queiramos isso, mas é errado levar o cidadão do Norte
de Minas e do Jequitinhonha a pensar que o Triângulo evoluiu porque
desmatou, enquanto lá não houve evolução e agora terão de pagar a
conta do equilíbrio ambiental do Estado de Minas. Não é nada disso.

Sabemos que os solos são frágeis, com pouca disponibilidade
hídrica e que, se aquela vegetação for retirada, haverá um processo
de desertificação. O zoneamento, a partir de toda a combinação e
análise dos dados que temos hoje integrados e disponíveis, permitirá
uma avaliação mais coerente também da sociedade, que até então se
limitava a receber os dados de uma audiência pública de um
empreendedor ou também de uma política pública. Não defendo o fato
de que os investimentos do Estado não tenham de passar por uma
avaliação. Têm sim, e a base será o zoneamento inicial.

Acho que o zoneamento é apenas o primeiro pontapé para que
conheçamos verdadeiramente o nosso território.

A partir do momento em que os Municípios fizerem seus planos
diretores, tiverem seus zoneamentos com base nos dados primários -
os dados dos zoneamentos são secundários, a escala é 1:150.000,
porque a base de dados é muito diversificada. Há escala de
1:3.000.000 e até de 1:50.000. O Ministério sugere usarmos escala de
1:250.000. Como o nosso Estado tem muita informação gerada,
conseguimos trabalhar na escala de 1:150.000, mas o ideal é



1413

clicarmos num Município e abrir o seu zoneamento, clicar numa
unidade de conservação, abrir o seu zoneamento. E assim vamos
prosseguindo, porque, a partir desse pontapé inicial, todo o mundo
chegará à conclusão de que é uma base fundamental.

Esta é a página em que o zoneamento aparece no sistema de
informação ambiental integrada. A partir da página da Semad ou de
qualquer outra, ao acessar o zoneamento, essa base de dados
georreferenciada é aberta. Se vocês observarem, este mapa mostra
todas as camadas de zoneamento nessa parte da esquerda, as
ferramentas que permitirão aos Municípios fazer um “zoom” na região.
Onde está azul não significa que é tudo azul. Quando fazemos o
“zoom” e chegamos à escala de 1:150.000, vemos que existem muitos
pontos vermelhos na região do Triângulo, muitas áreas frágeis, de alta
vulnerabilidade. Na região do Norte, em outros pontos vermelhos, ao
fazermos o “zoom”, aparecem áreas que não são tão frágeis.

Portanto, o zoneamento indica essas áreas, as potencialidades e
vulnerabilidades, para que a tomada de decisão possa ser mais clara
e segura. Hoje, alguns exemplos estão em teste de aplicação de
zoneamento para simplificação do licenciamento, olhando no contexto
geral. Foi desenvolvida uma metodologia para os empreendimentos
sucroalcooleiros em que, a partir das coordenadas, conseguimos
traçar um raio. A seguir, vocês verão que será gerado relatório dos
dados do zoneamento.

Para definição das condicionantes das obras de infra-estrutura da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, trabalharemos as áreas
prioritárias para preservação e depois faremos inventário, até que por
lei se garanta a proteção delas, e também para um planejamento
estratégico de projetos de pequenas barragens no semi-árido.

Para ilustrar, no caso da cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro, o
exemplo que está na tela é de um empreendimento do Triângulo. A
partir das coordenadas, traça-se um raio de 20km, desenha-se a
poligonal, e, a partir do zoneamento, temos esse relatório indicando
qual a potencialidade para cada camada: o percentual para a
vulnerabilidade natural, se é baixo, médio, alto, muito alto. Isso
envolve qualidade ambiental, risco, o próprio zoneamento. A partir de
então, será necessário definir a necessidade da elaboração do EIA-
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Rima ou outro estudo.
No caso das condicionantes do conjunto de obras da Região

Metropolitana, os principais dados considerados são: disponibilidade
hídrica, integridade da flora, grau de erosão do solo, ocupação
humana. Com o cruzamento de dados, essas áreas que estão
contornadas são selecionadas para análise porque estão em regiões
cársticas. Aqui se mostra uma escala muito grande, mas, se fizermos
um “zoom”, veremos vários pontinhos vermelhos, que são cavernas,
áreas de proteção permanente. As barraginhas, no Norte de Minas,
são um exemplo considerado.

Então, as áreas que aí estão delimitadas de amarelo, azul e
vermelho são apontadas como prioritárias para estudo, tanto de
viabilidade ambiental quanto econômica.

Faço apenas um breve relato do que o zoneamento nos pode
oferecer. Sou da equipe técnica da Secretaria, e nós temos a
convicção de que esse é apenas um marco, já que o nosso Estado
ainda vai evoluir bastante na aplicação dessa ferramenta, que não é
estática, visto que, a cada base de dados que for atualizada, o
“software” desenvolvido nos vai permitir atualizar o zoneamento.

Estou à disposição para qualquer pergunta.
- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de

“slides”.
O Sr. Presidente - Agradecemos à Sra. Simone Ribeiro. Com a

palavra, o Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Semad -, que também disporá de 20 minutos para sua
exposição sobre o tema “Avaliação ambiental estratégica”.

Palavras do Sr. Augusto Henrique Lio Horta
Boa-tarde. Na pessoa do Deputado Padre João, saúdo os demais

Deputados integrantes desta Casa, os componentes da Mesa, e todos
os senhores e senhoras presentes.

O tema que me cabe desenvolver nestes 20 minutos diz respeito à
avaliação ambiental estratégica, como um novo instrumento da
política ambiental desenvolvida pelo Estado de Minas Gerais, para
potencializar não só o licenciamento ambiental, mas também todos os
atos autorizativos, que são desenvolvidos pelo sistema de meio
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ambiente.
Para entendermos corretamente a avaliação ambiental estratégica, é

necessário que antes eu faça uma apresentação do contexto
institucional em que esse instrumento se insere.

O contexto institucional é dado pelos núcleos de gestão ambiental,
mais conhecidos pela sigla NGA, que nada mais são que estruturas
institucionais, criadas por meio de um decreto do ano de 2003, logo
nos primeiros meses de gestão do primeiro mandato do Governador
Aécio Neves. A novidade é que essas estruturas institucionais são
criadas não no sistema ambiental, mas sim no âmbito de cada uma
das secretarias setoriais, que têm assento no Conselho Estadual de
Política Ambiental.

Qual seria a finalidade básica dessas estruturas? Poderia dizer que
a finalidade básica é promover a inclusão das políticas de proteção ao
meio ambiente nas políticas públicas setoriais, ou seja, promover a
inclusão da variável ambiental nas políticas públicas setoriais e, com
isso, resolver, concretamente, um problema a que se referiu o
Secretário José Carlos, na sua exposição hoje, pela manhã. Problema
esse por mim chamado de armadilha ambiental. Então, qual é a
armadilha ambiental? Um sistema ambiental forte, na estrutura do
governo, pode, a “contrario sensu” e como um efeito colateral
indesejado, fazer com que cada política pública setorial, ou com que
cada secretaria ou ministério, independentemente do nível da
Federação em que estiver operando, pensem que promover proteção
ambiental é assunto para a Secretaria de Meio Ambiente e para o
Ministério do Meio Ambiente, e não uma obrigação inerente a cada um
deles. Esse é o famoso problema da falta de transversalidade, que os
núcleos de gestão ambiental e a avaliação ambiental estratégica
tencionam resolver.

Esse decreto nos diz que os Núcleos de Gestão Ambiental têm duas
funções básicas. A primeira é promover a integração entre o Sisema e
os demais sistemas e secretarias setoriais. Isso é feito entendendo-se
quais são as relações existentes e que precisam ser aprimoradas
entre as demais secretarias e a Secretaria de Meio Ambiente.
Entender essas relações, aprimorá-las e mapear as relações
inexistentes, as quais deveriam existir. No final desse processo,
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pretendemos encontrar um compartilhamento da responsabilidade
ambiental entre todos, não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas as
parceiras dos outros sistemas.

A segunda função dos Núcleos de Gestão Ambiental é o
desenvolvimento das avaliações ambientais estratégicas. O símbolo
escolhido para representar nosso projeto é bastante sugestivo, pois
indica que, com a avaliação ambiental estratégica, queremos incluir no
centro das políticas públicas setoriais a variável ambiental, de modo
que o decisor setorial - Secretaria de Agricultura, Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, por exemplo - tome decisões
estratégicas ambientalmente sustentáveis. Essa é a nossa intenção
com os Núcleos de Gestão Ambiental, do ponto de vista institucional,
e as avaliações ambientais estratégicas, do ponto de vista técnico.

Para que tenham idéia do que chamamos Rede de Núcleos de
Gestão Ambiental, este desenho mostra todos os núcleos, dando
destaque às Secretarias de Meio Ambiente e de Planejamento e
Gestão, que nos auxiliam na coordenação dessa Rede.

Os Núcleos de Gestão Ambiental não são uma quimera, mas foram-
se consolidando gradualmente. No ano passado, tivemos uma
experiência muito interessante: convidamos todos os colegas das
demais secretarias e que integram os respectivos Núcleos de Gestão
Ambiental para uma oficina no Sisema, na qual percebemos as
necessidades futuras. Em abril, realizaremos a segunda oficina, em
que detalharemos e mapearemos com o devido cuidado todo o
sistema de relações existentes que precisam ser aprimoradas e de
relações faltantes que precisam ser imediatamente constituídas.

Avaliação ambiental estratégica e sua potencialidade para o sistema
de regularização ambiental. A primeira pergunta que lhes faço é: “a
avaliação ambiental estratégica é um instrumento de comando e
controle ou um instrumento de planejamento?”. Desde 1981, à
disposição do administrador público existe uma série de ferramentas
para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Há dois tipos de
ferramentas, e o primeiro é o comando e o controle, que se constituem
em um tipo de política pública na qual o poder público estabelece uma
obrigação, para cujo descumprimento estabelece uma sanção. As
manifestações das faixas nas galerias referem-se, justamente, a uma
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política pública de comando e controle.
Outros tipos de ferramentas ambientais estão à nossa disposição

desde 1981, mas nunca foram adequadamente desenvolvidas. São
políticas públicas que não se referem a comando e controle, a sanção,
mas sim a inteligência e reflexão. O Dr. José Cláudio Junqueira, em
seu doutorado, chegou à mesmíssima conclusão que qualquer
administrador público consciente chega: as políticas públicas de
comando e controle são necessárias, mas não suficientes para a
proteção do meio ambiente; é preciso conjugá-las com instrumentos
de inteligência tais como o Zoneamento Ecológico-Econômico, que a
Dra. Simone acabou de apresentar, e a avaliação ambiental
estratégica, entre outros. Aí, sim, conseguiremos atingir nossos
objetivos.

Há diversas definições acadêmicas sobre a avaliação ambiental
estratégica, mas não vou detalhá-las. Preferi ser mais sintético e dizer
que a avaliação ambiental estratégica é um processo de avaliação de
políticas, planos e programas desenvolvidos pelo governo, que tem
como objetivo possibilitar que o tomador de decisão setorial leve em
conta o mais cedo possível a variável ambiental. Essa definição,
conquanto não seja a mais perfeita do ponto de vista técnico e
acadêmico, dá-nos uma idéia do que seja a avaliação ambiental
estratégica: é, repito, um processo que analisa polícias, planos e
programas desenvolvidos pelo governo e que tem o objetivo de dotar
o decisor setorial dos elementos ambientais estratégicos e
importantes para a sua decisão. Costumo dizer que a avaliação
ambiental estratégica não é um documento do setor ambiental, mas
das secretarias setoriais, para que elas entendam quais são as
implicações ambientais de suas decisões. Nesse processo está
incluído o desenvolvimento de um relatório que contém os resultados
das avaliações feitas.

Ainda tentando explicar o que é a Avaliação Ambiental Estratégica,
poderia dizer que é uma ferramenta, entre as que temos à disposição
para a gestão ambiental, que promove a elaboração de um
diagnóstico da situação atual, com diversos prognósticos que variam
em vista de cenários futuros. Usa-se, então, na Avaliação Ambiental
Estratégica a técnica da cenarização, que é como uma prospecção do
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que pode acontecer com o meio ambiente e com a própria política
pública setorial ao longo do tempo, o que procura dar ao decisor
setorial algumas informações, principalmente quais são as
implicações ambientais, as possibilidades de impacto no meio
ambiente e os prováveis custos sociais de sua decisão. Por fim,
permitem a visualização por parte do decisor setorial de pontos
críticos, gargalos, entraves e de alternativas tecnológicas e
locacionais.

A transparência que vemos agora nos auxilia a entender a grande
diferença entre Avaliação Ambiental Estratégica e os demais estudos
ambientais, com os quais estamos acostumados. A Avaliação
Ambiental Estratégica refere-se basicamente a políticas, planos e
programas, e não a projetos. Os problemas que enfrentamos
cotidianamente no Sistema Estadual de Meio Ambiente referem-se a
projetos. Mas esses projetos nascem de políticas, planos e
programas. Então qual é a lógica, a razão da Avaliação Ambiental
Estratégica? Ora, se as políticas já nascerem sustentáveis, os projetos
tenderão a ser sustentáveis, portanto contarão com a facilidade ao
menos da reflexão do ponto de vista ambiental.

Para concluir essa parte mais conceitual, sempre gosto de explicar o
que a avaliação ambiental estratégica não é. Ela não é um
licenciamento de política pública setorial, porque isso seria um
absurdo.

Não podemos deixar a decisão sobre desenvolvimento econômico e
política agrícola no Estado nas mãos da Secretaria de Meio Ambiente.
Para isso existem as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, de
Agricultura, de Transportes e assim sucessivamente. Portanto, a
avaliação ambiental estratégica, assim como o Zoneamento
Ecológico-Econômico, não pretende impedir que tal ou qual decisão
seja tomada, porque quem deve tomar essas decisões, repito, não é o
Secretário José Carlos, mas seus colegas nas demais secretarias.

Ora, se isso é verdade, a avaliação ambiental estratégica se presta
a esclarecer o tomador de decisão setorial sobre as condicionalidades
ambientais de sua decisão, a antecipar problemas e, como corolário
disso, a possibilitar que projetos que decorram de políticas públicas
possam ser redesenhados, para não enfrentar dificuldades ambientais
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por vezes intransponíveis. Por último, presta-se a avaliação ambiental
estratégica a hierarquizar prioridades, como demonstrarei em seguida.

É um processo complexo, toma-nos de 6 a 12 meses - é o que a
experiência internacional e as duas experiências concretas que
tivemos indicam. Um processo que, do ponto de vista financeiro,
representa um investimento de recursos pelo Estado da ordem
aproximadamente de R$1.000.000,00. Não é propriamente barato,
mas posso dizer que o custo-benefício é amplíssimo e perpassa pelas
fases que os senhores e as senhoras podem ver nas transparências.
Basicamente, há um diagnóstico que agora será muito mais bem-feito
com o Zoneamento Ecológico-Econômico já desenvolvido. Portanto, é
uma conexão entre os dois instrumentos, ZEE e AAE. Mais adiante,
no processo, desenvolvem-se cenários e impactos que são
basicamente o cerne, o coração da avaliação ambiental estratégica.

Desenvolvemos todas essas fases para chegar a algo que muito
simplesmente pode ser representado como o gráfico da transparência.
Queremos, no final da avaliação estratégica, chegar a uma matriz de
decisão, construída com base no óbvio ululante. Num eixo, temos o
que chamamos de índice ambiental, ou seja, critérios que determinam
se uma política pública é favorável ou não do ponto de vista
exclusivamente ambiental. Num outro eixo, temos o que chamamos
de índice de benefício socioeconômico, que representa critérios de
hierarquização de políticas ou de projetos incluídos em políticas do
ponto de vista exclusivamente social e econômico.

Por fim - este é o trabalho mais interessante da avaliação
estratégica -, rebate-se um eixo no outro. Não é complicado, pelo
menos a idéia é bastante simples, mas gostaria de chamar a atenção
de todos para o fato de a avaliação ambiental estratégica ser uma
aplicação do conceito mais geral de desenvolvimento sustentável. É
exatamente como conseguimos conciliar proteção ambiental num eixo
com benefícios sociais e econômicos em outro eixo. Como este
gráfico nos permite concluir, por exemplo, temos uma região
altamente positiva, em que há os menores impactos ambientais,
menor índice ambiental, conjugado com os melhores benefícios
sociais e econômicos.

Ora, esse é o melhor dos mundos para nós. Por que não investirmos
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prioritariamente em programas que se localizem nessa área do
gráfico?

Do mesmo modo, há o oposto: uma área em que o índice de
impacto ambiental é muito alto e o benefício, ou seja, o retorno
socioeconômico, é baixo. Os programas e as políticas que se incluem
nessa área devem ter tratamento diferente daqueles que se
encontram na área positiva do gráfico.

Como os técnicos gostam de dizer, temos uma região de trocas, de
“trade off”, em que há impactos ambientais e benefícios sociais e
econômicos em uma relação não totalmente positiva ou não
totalmente negativa.

Nesta transparência, mostro o resultado concreto de uma das
avaliações ambientais que desenvolvemos. No caso, cada ponto
destes representava uma rodovia que ficava em alguma região do
gráfico; todavia poderia representar, por exemplo, empreendimento de
geração de energia; cultura, como o milho, a soja, etc. E aterros
sanitários. Este gráfico permitirá não só que o sistema ambiental tome
suas decisões ambientais, mas também que as secretarias setoriais
organizem a sua ação.

Esta transparência mostra que já temos duas avaliações ambientais
estratégicas concluídas e três em curso. As concluídas são as de
transporte rodoviário, de energia hidrelétrica; e as em curso, de
mineração e a que se refere à política de agrossilvopecuária e de
saneamento.

Há alguns aprimoramentos que já aprendemos e têm de ser
desenvolvidos no processo de avaliação ambiental estratégico,
principalmente com a participação da sociedade no setor produtivo e
das entidades que se organizem para a proteção do meio ambiente.
Temos de promover uma internalização desse instrumento mais
efetiva no âmbito do próprio Sisema. Podemos e devemos também
ampliar as AAEs que já foram desenvolvidas.

Para concluir, a potencialidade da utilização desse instrumento no
processo de regularização ambiental. Obviamente que, se
concebermos políticas cujos projetos se incluam em áreas favoráveis
e positivas, estes deverão contar tendencialmente com o que
chamamos de viabilidade ambiental. Se tendencialmente têm a
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viabilidade ambiental já analisada, a pergunta que permanece é: “por
que criarmos dificuldades para esse tipo de projeto?”. Por não
conhecermos esses projetos em relação aos demais, em vez de
criarmos algum tipo de exigência desproporcional referente a eles,
podemos muito bem desenvolver políticas públicas ambientais que os
atraiam.

Era isso o que tinha para apresentar aos senhores. Nos debates,
poderei esclarecer, mais devagar, os detalhes do nosso processo.
Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Augusto Henrique. Com a palavra,
o Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da Feam, que
disporá de 20 minutos para apresentar a sua exposição sobre o tema
“Indicadores de qualidade ambiental”.

Palavras do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro
Boa tarde a todos, componentes da Mesa, senhores presentes.

Falamos hoje aqui, pela manhã, e estamos novamente falando no
início desta tarde sobre vários instrumentos de gestão, como
licenciamento ambiental, que, com a fiscalização, perfaz a dupla do
comando e do controle; zoneamento ecológico-econômico; avaliação
ambiental estratégica; outros cadastros e sistema de formações.
Todos esses são instrumentos, são meios, e não fim. A finalidade é
usar todos esses instrumentos - cada vez mais, temos desenvolvido
instrumentos - para conseguirmos um fim, a qualidade ambiental. O
que interessa é saber como está a qualidade das águas, do ar, do
solo e a biodiversidade. Para isso, foram estruturados órgãos
ambientais em âmbito municipal, estadual ou federal; as Assembléias
Legislativas e o Congresso Nacional têm-se esforçado com uma série
de leis e regulamentos; as academias também têm procurado formar
pessoas; o setor empresarial está investindo no que são obrigados a
cumprir, a norma legal. Enfim, muito esforço e muito recurso têm sido
despendidos nessa tarefa constitucional de garantir ao cidadão um
meio ambiente equilibrado.

Apresentaremos aos senhores uma metodologia desenvolvida no
nosso Estado. Todos nós que trabalhamos com a área ambiental há
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muito tempo somos capazes de dizer que o meio ambiente realmente
tem melhorado. Mas isso está mais em uma percepção ou mais em
um dado específico, e o grande desafio foi desenvolver um método
que permitisse avaliar, do ponto de vista quantitativo, o desempenho
da política pública do meio ambiente e testá-lo no Estado de Minas
Gerais.

É bom lembrar que, quando falamos em avaliação, falamos em
julgamento, ou seja, vamos apreciar e escolher um termo de
comparação, algo para servir de padrão para compararmos. É bom
lembrar também que esse valor, essa medida ou referência, por mais
que a gente tente reduzir a subjetividade e ser objetivo, é sempre
objetiva e arbitrária.

Optamos por trabalhar com um método que vem sendo o mais
consagrado na experiência internacional de indicadores. Não é um
método que lhe dará uma radiografia do que está acontecendo ali,
mas indicará o que está acontecendo. Talvez o exemplo mais simples
de indicador ocorra quando entramos no nosso carro e o ligamos para
verificar se há combustível e vemos o marcador indicando se o tanque
está cheio, pela metade ou com um quarto de combustível. Ele indica
se o carro tem ou não combustível, mas não entra no detalhe: se é
álcool, diesel, biodiesel ou gasolina.

Os objetivos dos indicadores devem ser adequados para
comparações em períodos diversos, ou seja, ao longo do tempo devo
saber o que quero medir, mas também, no mesmo tempo, comparar
várias regiões. Vale dizer, posso comparar com a evolução da política
pública de meio ambiente ao longo dos anos no Estado de Minas
Gerais ou posso comparar Minas com São Paulo, o Rio de Janeiro, a
Bahia ou alguns países.

Um outro objetivo é estabelecer padrões de desempenho para
atuarem como padrões de comparação. Se quero fazer uma
avaliação, um julgamento, é preciso que eu tenha uma referência.

O modelo que começou a ser desenvolvido pelas Nações Unidas na
área ambiental é o de Pressão, Estado, Resposta - PER. Esse é um
modelo que usa indicadores de pressão, o Estado, que respondem à
pergunta: o que está acontecendo com o meio ambiente? Vale dizer:
como está a qualidade das águas, do ar, do solo, como está a
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biodiversidade.
Os indicadores de pressão são aqueles que pressionam a mudança

do ambiente. São os indicadores que respondem a esta pergunta:
“Por que isso está acontecendo?”. Por que as indústrias estão
emitindo muita fumaça? Por que os Municípios estão jogando muito
esgoto nos rios? Por que os afluentes das barragens das mineradoras
estão sendo lançados nas águas? Ou por que está havendo muito
desmatamento e a biodiversidade está sendo perdida?

Outra classe de indicadores são os de reposta, que respondem à
pergunta: “O que estamos fazendo a respeito?”. Há uma legislação
sendo produzida? Há uma norma legal para atenuar a situação? Estão
sendo criadas unidades de conservação para proteção da
biodiversidade? Estão sendo implementados sistemas de tratamento
de afluentes para reduzir a poluição nas águas? Estão sendo
implantados filtros para reduzir a poluição atmosférica?

Os indicadores devem ter a capacidade de identificar os elementos
de pressão, quais são os que geram a poluição e a degradação; o
estado do meio ambiente - como está a qualidade do ar, da água, do
solo e da biodiversidade decorrentes dessas pressões -; o estágio
atual e as tendências dessa qualidade do meio ambiente. E também
devem  ter capacidade - esse é o mais importante atributo do
indicador - de subsidiar o processo de tomada de decisão nas
instâncias governamentais e nos diversos segmentos sociais.

Desenvolveu-se o Índice de Desempenho das Políticas Ambientais -
IDPA -, que trabalha com quatro dimensões: os indicadores da
dimensão ambiental propriamente dito; o dimensionamento
institucional do aparelho do Estado que existe para responder aos
problemas ambientais; o da dimensão econômica, em termos
financeiros; e o da dimensão social.

No nosso caso, esse índice foi composto por 13 indicadores,
agregados em seis temas: ar, água, solo, biodiversidade, institucional
e socioeconômica.

Quanto ao ar, temos um indicador: as partículas inaláveis, que
conseguem penetrar no nosso aparelho respiratório e são
consideradas a principal causa de doenças desse aparelho. Já da
água, temos parâmetros orgânicos como a demanda bioquímica de
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oxigênio e oxigênio dissolvido, que fazem parte da poluição orgânica.
Temos também a parte de coliformes fecais, contaminação
bacteriológica, que é outro indicador; toxidez, composta por 14
substâncias tóxicas; e o índice de tratamento de esgoto, uma vez que,
nos países em desenvolvimento, a falta de tratamento de esgoto é um
dos principais problemas da poluição hídrica.

No caso do solo, temos dois indicadores: a disposição adequada de
lixo e a taxa de aplicação de agrotóxico.

No caso da biodiversidade, temos três indicadores: a cobertura
nativa, quer dizer, quanto existe numa região, num Estado ou num
país de cobertura nativa, independentemente do seu estágio; áreas de
preservação de proteção integral - os parques, as reservas e as
estações ecológicas; e também o índice de desmatamento, quanto se
desmata ou quanto se autoriza de desmatamento.

No tema institucional, temos um indicador: os recursos financeiros
destinados à área ambiental. Quantos por cento do orçamento do
Executivo é executado pela Pasta de meio ambiente?

Já no tema socioeconômico, temos o indicador da mortalidade
infantil. Esses indicadores foram obtidos por meio de uma pesquisa
em âmbito nacional, no meio acadêmico, entre os Conselheiros do
Conselho Nacional do Meio Ambiente e do Conselho Estadual de
Política Ambiental de Minas Gerais.

Foram 150 profissionais, ou tomadores de decisão, que, a partir de
uma planilha com 52 indicadores, escolheram os mais significativos.
Resumindo o processo de pesquisa: como avaliamos o meio
ambiente? Quais indicadores são mais importantes para avaliar se a
política pública de meio ambiente está se desenvolvendo bem? Dos
52 indicadores, os mais pontuados estavam no primeiro quartil, e
foram escolhidos 13. Ele é um método simples, com 13 indicadores
adequados à realidade de um país em desenvolvimento, o que era o
objetivo. Temos vários indicadores internacionais, com a lógica do
hemisfério norte. Ele permite uma análise agregada e desagregada ao
mesmo tempo, ou seja, analisar políticas ou cada um daqueles seis
temas, ou cada um dos 13 indicadores; permite ainda comparar, ao
longo do tempo, Estados e países. O mais importante é que oferece
informações à sociedade e aos tomadores de decisão para a correção
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de rumos em pontos localizados, de forma mais abrangente, em
função dos resultados desejados. O método tem essa escolha
fortemente inspirada no IDH, que varia de zero a um. Quanto mais
perto de um, melhor o quadro. De zero a nove, é excelente. Depois
temos muito bom, bom, regular, tolerável e ruim.

Este é o IDPA, apurado até 2006, desde o início da política pública
de meio ambiente no Estado, em 1977, até 2006. Percebemos que há
melhoria contínua. O tratamento estatístico mostra que, ao longo do
ano, há melhoria, mas que é muito discreta por ano, ou seja, o ângulo
de inclinação da curva é muito pequeno. Saímos do nível ruim e
chegamos ao tolerável. Não chegamos ao regular. Quando fizemos
essa análise - principalmente o Secretário José Carlos Carvalho -,
ficou claro que havia necessidade de mudança na política ambiental
do Estado. Sem dúvida, estamos melhorando, mas nesse ritmo só
vamos chegar ao bom daqui a 25 anos. O desafio é chegar ao bom
num prazo de 10 anos.

Temos alguns gráficos desagregados. Vamos observar o de
qualidade do ar. É claro que há limitação, pois temos esta observação
somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sem dúvida, a
qualidade de ar na nossa região metropolitana tem melhorado,
principalmente porque as grandes fontes foram controladas - não
todas, mas as principais. Quanto aos veículos automotores, com a
política do Proconve, houve melhora, mas, com o aumento da frota, já
começamos a ver algumas perdas.

No caso da água, verificamos que os índices não melhoram nem
pioram, são muito estáveis. Apesar de todos os esforços que vêm
sendo feitos, a qualidade da água no Estado, ao longo desses 30
anos, continua mais ou menos a mesma. Se desagregamos essa
análise, verificamos que, no caso de toxidez, tem melhorado bastante.
Ou seja, o setor industrial tem feito seu dever de casa, mas não
podemos falar o mesmo do setor púbico. Verificamos que, quando
desagregamos, o grande problema está no índice bacteriológico, ou
seja, na contaminação por esgotos domésticos.

Há um grande déficit de tratamento de esgotos no Estado. O Plano
Nacional de Recursos Hídricos, que está na internet para quem queira
consultar, mostra que os dois Estados da Fedreação mais atrasados
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em tratamento de esgotos são o Amazonas e Minas Gerais.
No caso do índice de solo, a partir de 1997 vemos uma tendência de

melhoria, que depois estaciona novamente. Os indicadores são dois.
Um deles realmente tem apresentado boa melhoria, que é o lixo
disposto adequadamente. Hoje o Estado de Minas Gerais está
dispondo adequadamente o lixo de 40% da população urbana,
ocupando o 3º lugar no “ranking” nacional, atrás do Paraná e de São
Paulo, com meta de chegar a 2011 com 60% do lixo disposto
adequadamente. O que puxa para baixo é o alto índice de aplicação
de agrotóxicos. Considero ser esse um dos grandes problemas
ambientais do Estado de Minas Gerais: alta taxa de aplicação de
agrotóxicos. Aplicamos cerca de 6kg/ha.

O índice de biodiversidade também vem apresentando melhora
discreta e, como eu disse, é composto por três indicadores. Um é o
indicador de cobertura de vegetação nativa. Segundo o último
levantamento que tenho, o Estado está com 33% da sua área com
cobertura vegetal nativa, independentemente do nível de qualidade. O
método mede o que há de vegetação nativa, desde a primária até uma
mina em regeneração. Em 1994 esse índice era de 47%. Em termos
de unidades de conservação, ou seja, de áreas protegidas, ainda
temos um índice muito baixo, cerca de 1,7% da área do Estado,
quando a recomendação internacional é de 10%. Então temos uma
grande necessidade de aumentar as áreas protegidas no Estado.

Em relação ao desmatamento, que vem apresentando queda
contínua na última década, ainda é elevado. Pelo menos no que se
refere a autorizações, ainda se autoriza desmatar 0,22% da área do
Estado por ano.

Toda essa polêmica a que assistimos, principalmente em relação à
área rural, nos leva a uma reflexão muito importante. O Estado tem
cadastradas cerca de 500 mil propriedades rurais. Dessas 500 mil,
apenas 80 mil têm menos que 1.000ha, representando cerca de 18%
da área do território do Estado. Portanto, o grande problema do
desmatamento na área rural não é do pequeno agricultor, mas da
grande propriedade agrícola. Se o pequeno agricultor, com menos de
1.000ha, desmatasse tudo o que tem, desmataria 18% da área do
Estado, e nossa área desmatada é muito superior a isso. Então, a
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grande questão do desmatamento, onde estão concentrados 80% das
áreas do Estado, está nas mãos dos grandes proprietários.

Em relação ao índice institucional, em termos de recursos para a
área de meio ambiente, vemos maior participação a partir de 2000,
com aceleração maior a partir de 2003. Para se ter uma idéia, a
política de meio ambiente no Estado, em 1977, começou com 0,5% do
Orçamento do Executivo executado, foi caindo ao longo dos anos até
chegar a 0,16%, tendo seu melhor desempenho com 0,78%, em 2005.

Em relação ao índice socioeconômico, que diz respeito à
mortalidade infantil, o Estado tem tido bom desempenho, mas isso
também tem sido uma tônica em todo o País e no mundo.

O que é importante comentar é que o índice do ar tem melhorado
significativamente. O da água, como eu disse, está estagnado em
razão de contaminação por esgotos domésticos.

Quanto ao solo, o grande problema é a alta taxa de agrotóxico. Já
no que se refere à biodiversidade, precisamos aumentar as áreas
protegidas e reduzir o desmatamento. No que toca à questão
institucional, houve uma redução do orçamento num determinado
período, mas isso já está em fase de recuperação. Por fim, a
socioeconomia é uma tendência geral de redução da mortalidade
infantil.

Se pegarmos a curva, que é desde 1977, apesar de na
transparência aparecer somente o ano de 2000, e fizermos a
equação, ela deve se desenvolver da forma marcada em azul; ou seja,
em 2023, chegaremos ao regular. O que está marcado em vermelho é
a proposta que o PMDI prevê. Para atingirmos os objetivos do
governo, temos realmente de mudar os rumos da política ambiental,
caso contrário seguiremos a curva em azul. O compromisso do
governo é seguir a vermelha.

O IDPA está sinalizando a necessidade de alteração das políticas,
que são todas as apresentadas para os senhores, e o Sistema do
Meio Ambiente - Sisema -, liderado pelo Deputado José Carlos, vem
introduzindo outros instrumentos de gestão ambiental, como os
apresentados, propondo alterações na legislação, aprimorando
procedimentos, modernizando e atualizando o Siam.

Para finalizar, gostaria de lembrar que qualquer método de
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avaliação, e este é apenas mais um, é apenas um instrumento que
sinaliza caminhos, em que é preciso, rever instrumentos para
melhorar, em direção a rumos que devem ser estabelecidos com o
apoio e a inclusão de mecanismos participativos e democráticos. E é o
que estamos nos esforçando para fazer como Copam. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procedeu-se à exibição de
“slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. José Cláudio. Todos os
dados estão disponibilizados no “site” da Secretaria.

Esse painel seria coordenado, na verdade, pelo Deputado Almir
Paraca. No último momento, ele teve de permanecer na região
Noroeste, em função da instalação, se não me engano, do Território
da Cidadania. Mas foi ele quem contribuiu para a formatação deste
ciclo de debates.

Com a palavra, o Sr. Thiago Grego, Subsecretário de Inovação e
Logística do Sistema Estadual de Meio Ambiente, neste ciclo de
debates representando a Sra. Kássia Maria Nascimento Franco,
Diretora de Tecnologia da Informação da Semad.

Palavras do Subsecretário Thiago Grego
Boa tarde, Deputado, Secretário, demais membros da Mesa e todos

os presentes.
Encerrando este primeiro bloco sobre as potencialidades dos

instrumentos ligados à regularização ambiental, à política ambiental
do Estado, farei uma breve explicação sobre o Sistema Integrado de
Informação Ambiental - Siam -, que vem sendo desenvolvido ao longo
dos últimos cinco anos.

Trata-se de ferramenta que teve como objetivo principal integrar os
parcos sistemas que existiam no Sisema antes de 2003. Trata-se de
um dos grandes produtos na antiga carteira de projetos
estruturadores, dentro do PE 17. Foi um dos itens desenvolvidos
durante esses últimos cinco anos.

O objetivo do Siam é racionalizar e agilizar o processo de
regularização ambiental, disponibilizando informações de forma
democrática e transparente.

Esse sistema, como deve ocorrer com qualquer outro, está em
constante desenvolvimento. Ele hoje conta com uma série de
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ferramentas desenvolvidas ao longo dos últimos anos de modo a
adaptá-lo às políticas públicas. Citamos, por exemplo, as ferramentas
de comando e de controle, introduzidas a partir de 2003, de modo que
a política de meio ambiente possuísse uma base de dados confiável e
única, que pudesse oferecer parâmetros, ou seja, dar as diretrizes de
como deveriam ser as políticas daquele momento em diante.

O objetivo básico é a base de dados. Atualmente um dos principais
módulos existente no Siam, o de licenciamento, conta com três itens
principais: o de caracterização, o de análise interdisciplinar e o de
tramitação do processo. Esse primeiro item do licenciamento, hoje o
principal foco do Siam, conta com procedimentos desde a entrada do
processo de regularização ambiental até a tramitação do processo.
Em alguns dias, teremos o módulo de julgamento, que já está em
desenvolvimento. Espera-se que, ao longo do tempo, o sistema
possua uma base de dados com todos os processos de regularização
ambiental em desenvolvimento. Com a desconcentração do
licenciamento, pretende-se visualizar todos os processos em
tramitação no Estado.

Há o módulo de indicadores, apresentado há pouco pelo Sr. José
Cláudio; o de laboratórios, voltado aos laboratórios credenciados para
análise dos dados no sistema; o módulo específico para o Ministério
Público, que permite consultas desse órgão, assim como inserção de
solicitações de documentos e de vistorias ao sistema, as quais esse
Ministério realiza com certa freqüência; o módulo de carvão e
siderurgia; o de áreas contaminadas, entregue no final do ano
passado; o de dados georreferenciados; o de inventário de resíduos
sólidos; o de cadastro ambiental e TFA. Esses são os módulos já
existentes no sistema. Se os senhores quiserem visitá-los, eles já
estão disponíveis para consulta.

A lógica do Siam é uma arquitetura robusta e, principalmente,
segura. O sistema vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, o que
não acontecia anteriormente em virtude da divergência de dados. O
IEF tinha seu sistema específico. Havia um sistema utilizado apenas
pelo Igam, assim como outro usado apenas pela Feam. Quando se
decidiu fazer a integração dos vários sistemas, fez-se necessário um
investimento muito grande em arquitetura tecnológica, capaz de
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garantir a integridade dos dados. E esse investimento tem sido feito
ao longo dos últimos anos.

A integração dos órgãos do sistema permitiu, por meio de lei
delegada, que os órgãos trabalhassem em conjunto. Assim, o Siam
pôde ser uma base de dados única para os quatro órgãos que hoje
compõem o sistema. Há, também, a vantagem de a plataforma ter
sido elaborada na internet, o que atende às demandas de
capilaridade, regionalização e descentralização. Além disso, o
empreendedor pode formalizar seus processos em qualquer órgão do
sistema, seja nas regionais do IEF, nas regionais das Suprams, nas
regionais da Semad, ou em qualquer outro ponto do Estado.

Conforme dito hoje, pela manhã, esse acesso possibilitará maior
visualização dos processos de regularização, o que permitirá
transparência e acompanhamento por parte da sociedade civil. O
sistema foi desenvolvido exatamente com o pressuposto de permitir
transparência e de possibilitar que a sociedade civil pudesse verificar
como estava sendo tratada a regularização ambiental do Estado.
Hoje, qualquer cidadão, empresário ou empreendedor que quiser
visualizar a tramitação de seu processo consegue fazê-lo pela base
de dados do Siam.

Temos aqui algumas telas, que separamos para que os senhores
pudessem melhor visualizar o sistema. Esta é a tela de entrada. São
solicitados, aqui, o “login” e a senha. O endereço desta tela é
www.siam.mg.gov.br. Na entrada, há algumas notícias, principalmente
quanto à legislação, entre outros itens que se encontram em
discussão dentro do sistema. Esta parte mostra os temas. É a parte
georreferenciada do sistema, conforme salientado pela Simone e
pelos demais membros da Mesa. Uma série de ferramentas estão
sendo desenvolvidas, e elas permitem fazermos o
georreferenciamento de todos os processos de regularização, reserva
legal, áreas protegidas. Hoje, é possível visualizar isso dentro do
Siam.

Aqui, há uma tela de um dos processos de regularização. Então
podemos visualizar os dados de um processo específico. É importante
destacar que, ao longo do tempo, esse processo tem sido possível em
virtude da desconcentração dos dados do sistema. Hoje, há uma
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central de atendimento e, se o empreendedor for a uma regional,
poderá dar entrada nos dados de licenciamento, que serão
digitalizados. Ele tem a opção de levar os dados em formato digital ou
no convencional, isto é, no papel, para serem digitalizados. Esses
dados são guardados em um banco de dados e, posteriormente,
tratados pelos técnicos da Supram, como no processo de análise
interdisciplinar, conforme salientado, pela manhã, pelo Secretário
Shelley. Com base nessa análise, o processo tramita.

Neste ano e nos próximos, serão desenvolvidos alguns módulos.
Como é um sistema - e isso é pressuposto de todo sistema -, está em
perpétuo desenvolvimento. É impossível dizermos que o Siam está
pronto, uma vez que uma série de itens precisam ser revistos. Com
certa freqüência, revemos a legislação. Então o sistema precisa ser
revisto, e os processos, aperfeiçoados. Uma série de módulos estão
sendo desenvolvidos, a fim de permitir uma análise mais consistente
da nossa política.

Há módulos em desenvolvimento: um específico de reestruturação
do Siam, que é o de redesenho dos processos ligados à área de
licenciamento ambiental; um módulo de consulta preliminar em
parceria com o Projeto Estruturador Descomplicar, que permite ao
empreendedor que está abrindo uma empresa verificar se ele é
passível ou não de licenciamento - se for passível de licenciamento,
ele terá de saber que documentação precisará levar à
Superintendência Regional de Meio Ambiente, a fim de iniciar seu
empreendimento. O Sisema Móvel, que ainda está em teste, é um
sistema especificamente de vistoria e fiscalização móvel, que permite
mobilidade aos nossos técnicos, que, de posse de um aparelho móvel,
poderão fazer verificação, vistoria, e enviar os dados. Seu objetivo é
agilizar o processo de licenciamento. Assim, um dado que antes
precisava de 15 a 20 dias para ser digitado no sistema, hoje poderá
ser digitado de forma automática. O Zoneamento Ecológico-
Econômico já foi apresentado pela Simone há pouco. Estamos
finalizando-o para disponibilizá-lo nos próximos dias. Se não me
engano, a partir desta semana ele estará em teste. A construção do
armazém de informações permitirá que o desenvolvimento de
indicadores dentro da área de regularização ambiental nos leve a uma
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tomada de decisão mais ágil e fácil sobre os processos de
regularização, bem como nos indicará como deveremos agir após
dispormos desses dados. O termo técnico é: “data warehouse”. Então,
com base no desenvolvimento, com a alimentação desses dados
dentro do sistema, conseguiremos retirar relatórios gerenciais que nos
permitam uma tomada de decisão mais fácil.

O cadastro de unidades de conservação está sendo feito em
parceria com o IEF. Há ainda o controle de atividades florestais e o
julgamento integrado, que é a parte final do processo de análise
interdisciplinar. Vamos fechar o trabalho de análise interdisciplinar;
estamos fazendo um módulo de julgamento, que vai permitir aos
Conselheiros do Copam ter vista de todos os pareceres desde o início
do processo até sua finalização, para permitir o julgamento nas
regionais do Copam. O auto de infração integrado permitirá agilidade
e confiabilidade nos itens ligados ao auto de infração, principalmente
com base nas revisões que estamos fazendo do decreto, da lei
vinculada à fiscalização.

Como a proposta era ser algo bem simples e sintético, trouxe
apenas as idéias gerais do que são o Sisema e o Siam e de quais são
os caminhos que estamos traçando. O objetivo do sistema,
principalmente deste painel, é falarmos um pouco de potencialidades.
A base do Siam e das potencialidades é, desde que se começou a
falar de sistema integrado, permitir ao gestor público ter controle sobre
essas informações e um desenho melhor da política pública. Como é
um sistema em constante aperfeiçoamento, esperamos que, até o
final deste governo, em 2010, estes módulos já estejam disponíveis e
a informação mais democrática, para que o cidadão consiga visualizar
como está o processo de licenciamento, qual é a fase de cada um dos
processos, e que isso dê agilidade à decisão.

Gostaria de agradecer e me colocar à disposição para o
esclarecimento de qualquer dúvida. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procedeu-se à exibição de
“slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
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questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para que possamos realizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, ficando dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de
até 3 minutos para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo
tempo para as respostas, que devem ser em bloco.

Debates
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputado Padre João,

companheiros ruralistas, talvez minha fala incomode muita gente, mas
esse é o objetivo de eu estar aqui. Estamos discutindo o Decreto nº
44.309 há mais ou menos oito meses, ou seja, desde logo depois da
sua edição, mostrando os equívocos e abusos que estão sendo
praticados principalmente pelo IEF e pela Polícia Militar. E nós
ficamos calados. Recebemos denúncias a todo momento sobre
abusos na interpretação do decreto, que é inconstitucional. Em 16
anos como parlamentar, nunca vi um decreto poder criar leis e taxas.
Está certo que a Assembléia, num ato de submissão ao Governador,
permitiu mudança no sistema por lei delegada, e não por lei votada
aqui.

Esta nossa reunião hoje procede de movimento que existe na
Assembléia Legislativa, ainda que tímido, para que possamos mudar a
lei ambiental. Lei florestal votada na época em que eu era Presidente,
e a apoiei, foi sendo desvirtuada nas ações dos órgãos que compõem
o Sisema. Hoje, todos eles legislam sobre meio ambiente. É por isso
que os produtores estão aqui, Sr. Secretário, revoltados. Tenho dito
há muito tempo que, se continuar do mesmo jeito, com essa ação
tratando os empresários do meio rural e industrial como bandidos, em
determinado momento haverá reação. Teremos de agir sobre esse
caso, essa ação, essa intimidação do sistema de fiscalização do
Estado de Minas Gerais.

Qualquer produtor rural que está aqui veio de longe para discutir o
Decreto nº 44.309, que está afligindo-o num primeiro momento. A lei
também aflige a todos nós. E estamos vendo, aceitando a situação.
Um policial vai ao lugar e diz que tem de cumprir a lei; uma pessoa
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que produz 1ha de tomate está sendo multada em R$15.000,00
porque não tem outorga de uma água que sua família utiliza há mais
de 100 anos; um coitado lá da roça que vai pescar um bagre à tarde é
multado em R$500,00. Na minha região, um senhor que foi pescar
sentiu-se tão humilhado pela polícia - nunca tinha ido a uma delegacia
e conversado com um policial -, que faleceu menos de 12 horas
depois, de tanta contrariedade. Estamos assistindo a tudo isso
calados. A Assembléia Legislativa está sendo omissa porque não
pode haver questionamento das ações do Governador Aécio Neves. E
temos de reagir. Não podemos permitir que as coisas continuem como
estão. Apenas apresentam bons projetos, está certo, números e
dados estatísticos fantásticos, mas a realidade é outra.

Conversei ali com alguns produtores, que manifestaram sua
insatisfação com a forma com que estão sendo coagidos. Produtor
rural no nosso país, Secretário, virou caso de banditismo. Não
podemos permitir que isso aconteça. Se tem “nego” que não preserva
o meio ambiente, esses são os bandidos, mas eles não estão aqui.
Quem está aqui são as pessoas corretas. A Assembléia é a caixa de
ressonância. Só vêm aqui pessoas de bem. Bandido não vem pedir
guarida à Assembléia, não. Malfeitor não vem aqui pedir guarida, não.
Podem estar certos de que qualquer movimento que vocês virem ou
assistirem aqui é de pessoas de bem, são pessoas que estão sendo
coagidas, espezinhadas, que não têm o direito de reclamar. Hoje, o
produtor rural tem medo de reclamar, sim, da própria polícia, do
Ministério Público, que também tem abusado ao criar normas para o
cumprimento da lei, que, às vezes, ninguém entende, nem o próprio
Ministério Público nem o Judiciário. Na verdade, eles não sabem do
que estão falando ou o que estão decidindo. Enquanto isso, os
produtores estão sofrendo. Venho brigando por isso faz muito tempo,
aliás sem procuração. Lembro-me, Secretário, de que há pouco tempo
chegou a esta Casa um projeto de cobrança da utilização da faixa de
domínio - alguns produtores aqui talvez até utilizem a faixa de domínio
para a plantação. Enquanto isso, a Secretária de Fazenda também
está legislando sobre questões de meio ambiente, e eu já não estou
entendendo mais nada.

A verdade, vocês vão até rir, é que eles queriam cobrar, para o
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produtor rural poder usar 1ha da faixa de domínio, R$80.000,00.
Algumas regiões já se utilizam dessa faixa há muito tempo. Quando
levantei essa questão frente à Liderança do Governo, foi um deus-
nos-acuda, porque logo pensaram que eu estava fazendo oposição.
Depois de muita discussão, pedi que cobrassem os R$80.000,00 para
ver se, pelo menos, haveria uma reação do produtor rural quanto a
esses absurdos que estão acontecendo.

E mais: o governo quis cobrar R$5.400,00 por ano para que os
senhores pudessem colocar uma placa na entrada de suas fazendas.
Da mesma forma como ele queria cobrar R$3.580,00 dos senhores
que possuem passagem de gado pela rodovia. Está acontecendo uma
exploração do produtor rural, a qual todos estamos sentindo. No
governo, existem várias cabeças pensantes, e algumas delas estão
tentando encontrar novas formas de arrecadação, que extrapolam e
prejudicam o nosso produtor rural e o nosso povo. É isso o que está
acontecendo. Felizmente, algumas dessas coisas não aconteceram. O
pessoal da Associação dos Proprietários de Outdoor - Assdor -, que
aqui está, é testemunha de tudo isso. Quanto a essas faixas de
domínio, as empresas que a utilizaram para “outdoor” deram um
faturamento anual, comprovado, de R$40.000,00, posto que tinham
sido cobrados R$62.000,00 pela taxa de utilização. Se não fosse a
nossa interferência, disputa e discussão junto ao Governador, isso
não seria revogado, como imediatamente o foi. Fato é que eles estão
com dificuldades até hoje, porque algumas multas foram aplicadas, e
por causa disso, precisaram contratar advogados.

Secretário, aqui ninguém pediu ao senhor que não cumprisse a lei.
Não há esse movimento para não se cumprir lei. O que queremos são
apenas critérios para se cumprir essa lei. É só isso que estamos
pedindo.

Todo o mundo que aqui se encontra está sofrendo na pele.
Secretário, talvez por suas atividades um pouco excessivas, e por se
tratar de um tema novo, V. Exa. não sabe o que esse pessoal está
passando nas mãos do IEF. Muitas vezes, a culpa não é do fiscal,
embora em alguns casos o seja, por pura “sacanagem”, mas, se os
senhores forem até lá para pedir um licenciamento, verão que isso
demora seis meses, um ano, dois anos, para fazer uma fiscalização.
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Isso tem de ser enfrentado. Por que uma pessoa que é formada em
meio ambiente, que tem condições e que é registrada em um
conselho, não pode assinar um laudo? Como diz o Deputado
Domingos Sávio, para construir um prédio de 50 andares, a assinatura
de um engenheiro registrado no Crea tem valor, mas o mesmo não
ocorre com o meio ambiente.

Todos nós, em sã consciência, sabemos o que é certo e o que é
errado. Ninguém está pedindo o que é errado, apenas que o governo
do Estado de Minas Gerais - que é um ditador e que não deixa as
coisas acontecerem, por ter medo do questionamento - tenha respeito
para conosco. A Assembléia Legislativa teria de agir e suspender esse
Decreto nº 44.309. Da mesma forma, o Congresso Nacional em
relação às medidas provisórias. Quem sabe devolver uma medida
provisória, para mostrar que o Parlamento ainda está vivo.

Como dizia muito bem o nosso nobre Deputado Sávio Souza Cruz,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós aqui não somos mais
Poder Legislativo, e sim “poder homologativo”. O Governador fez,
temos de dizer “amém, muito obrigado”, e o povo que se dane. Mas
uma hora isso vai ter fim. Tenho alertado os Líderes do Governo e o
Presidente a respeito disso. Uma hora, aparece alguma liderança que
começará um movimento revolucionário no Estado de Minas Gerais
em cima dos tributos que estamos sendo obrigados a pagar. Não é só
no caso do agricultor, mas em todos os sentidos. Empresário que
queira se instalar em Minas Gerais, quando conhece nosso sistema
tributário e fiscal, desiste, porque não tem a mínima condição. É isto o
que estamos pedindo e suplicando, pelo amor de Deus: respeito ao
produtor rural. É isso o que queremos. Queremos pedir à Polícia
Militar que respeite o produtor rural, que não chegue amedrontando,
como se ali estivesse um bandido, para que não haja nenhuma dúvida
na aplicação da lei, se é que é lei.

O que estamos vendo é que hoje vale muito mais o papel do que o
objetivo da preservação do meio ambiente. É isso o que temos de
analisar. Se você consegue uma licença, sabe-se lá como, pode
agredir o meio ambiente. Há o caso da Mina Capão Xavier, que está
no Supremo Tribunal, em Brasília, em razão de uma ação nossa para
tentar impedir a mineração. É uma briga difícil com o grande sistema
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econômico do País que são as grandes mineradoras. A ação está
engavetada; ganhamos em primeira instância, porque só Deus sabe
como foi feito o licenciamento. É uma grande empresa, mas, se fosse
um de vocês, sabe-se lá onde estariam, cumprindo toda a legislação.

Secretário, a questão da água deve ser revista. Todos temos
consciência absoluta de que devemos preservar o meio ambiente,
principalmente o sistema de água, mas cobrar R$5.000,00 por uma
cisterna que não funciona, multar o produtor rural em R$15.000,00
porque está aguando sua horta de 1ha? Isso merece uma reflexão
nossa.

Ou o governo muda ou vamos fazer um grande movimento em
Minas Gerais, exigindo, à força, que isso seja modificado. É isso o que
estão esperando. Mais ou menos como aconteceu na época da
Inconfidência Mineira, quando tiravam todo o nosso ouro e o governo
quis criar uma taxa absurda. Está certo que, naquele momento, havia
muita sonegação, mas não é esse o caso. As nossas mineradoras
estão acabando com o meio ambiente em Minas Gerais, em nome da
economia e da exportação. Estamos deixando, assistindo a isso e
batendo palmas enquanto levam todas as nossas riquezas para a
Europa, a Ásia e os Estados Unidos. E estamos batendo palmas em
nome da economia. E onde está a preservação do meio ambiente?
Por que, para eles, há uma facilitação, e, para todos nós, há essa
dificuldade?

Sr. Presidente, agradeço por permitir-me fazer este desabafo. Era o
momento para dizer, pois não se trata de aparecer nem de problema
político do meu partido, mas de um problema pessoal, pelo qual estou
brigando sozinho há mais de um ano. Tenho falado sozinho aqui, mas
não deixarei de falar, mesmo que minha voz não tenha eco. Isso não
tem importância, pois toda revolução e todo movimento começam com
uma ou duas pessoas. Todos viram a história de Fidel Castro, que fez
a Revolução Cubana com mais uma pessoa, e depois conseguiram
mobilizar os outros. E é isso o que vai acontecer, infelizmente. São
palavras duras de dizer, porque vim, enfrentei o regime da ditadura
militar, fui preso, sempre lutei pela liberdade e não posso admitir que
não tenhamos mais liberdade nem para ser proprietário no campo. Se
vocês estão ocupando suas águas, a polícia multa em R$10.000,00,
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R$15.000,00, R$50.000,00, até R$200.000,00. Mas, se o MST invadir,
terão toda a proteção da polícia e vocês serão altamente
prejudicados. É isso o que está acontecendo. É um Estado de Direito
às avessas, em que o trabalhador e o produtor passaram a não ter
valor. Talvez seja o caso de um movimento do capitalismo para tirar
todos do campo e as terras ficarem nas mãos de poucos, como hoje
ocorre com a mineração e o transporte ferroviário no País. Talvez seja
isso. Se for, precisamos reagir; precisamos defender a nossa
propriedade. Na Revolução de 64, o grande movimento revolucionário
que se iniciou foi para a defesa da terra - a defesa da propriedade e
da família. Hoje, isso de nada vale; nada disso tem valor.

Como eu disse, Sr. Presidente, estou falando como desabafo de um
homem que enfrentou a ditadura e tem enfrentado a ditadura do
Governador Aécio Neves. Mas entendo a regra do jogo: é preciso
haver oposição, é preciso haver questionamento. Não faço uma
oposição ao Governador, mas questionamentos, e sei que eles não
gostam de ouvir questionamentos. Apresentam os dados para
sociedade por meio de uma mídia terrível, e somos todos enganados
pelos números. Dizia Itamar Franco que, enquanto aceitarmos ser
administrados pelos números, a cada dia que passa, ficaremos mais
pobres, porque são os números que passam a ser importantes.

Queria contar alguns fatos reais sobre a truculência do atual Sistema
de Fiscalização do Meio Ambiente. E não estou fazendo apenas um
discurso; tenho, para qualquer um que queira ver, documentos,
informações e exemplos sobre ações e excessos da Polícia Militar.
Agora é até bom falar da Polícia Militar, já que, apesar das muitas
discussões que tivemos, ela continua agindo no interior. Ora, quando
um policial age no interior, ele o faz em nome do Comando, mas
nenhuma providência foi tomada. E os nossos produtores, Padre
João, estão sofrendo. É isso que o pessoal do meio ambiente deveria
ouvir: o sofrimento desse povo, o sofrimento e a tristeza que tem hoje
o produtor rural. O governo deveria fazer como é feito na Europa e em
alguns outros países: incentivar e dar subsídios - subsidiar os juros e
os recursos - para que voltem a ter interesse em ser produtor rural.

Termino dizendo que não podemos aceitar que sejamos tratados
pelos fiscais do sistema como bandidos. Se nos tratam como
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bandidos, vamos reagir; há sempre um momento de reação.
O Sr. Presidente - Vou passar a ler as perguntas feitas ao Sr. José

Cláudio Junqueira.
A primeira, da Cíntia Cardoso, da Associação Nacional de órgãos

Municipais do Meio Ambiente - Prefeitura de Belo Horizonte:
“Considerando que historicamente o País não possui tradição em
planejamento, como implementar instrumentos como o Zoneamento
Ecológico-Econômico e a Avaliação Ambiental Estratégica sem torná-
los vinculantes, por meio de normas, como estão previstos os
instrumentos de comando e controle?”.

A segunda, do Rodrigo Vieira, estudante de engenharia ambiental:
“Toda eficiência e eficácia do processo de licenciamento ambiental
podem estar sendo prejudicadas pela falta de fiscalização, de técnicos
ambientais e de analistas ambientais. O ideal seria a realização de
concursos públicos para a contratação de profissionais competentes.
Dessa forma, a melhoria seria contínua”.

A próxima, da Eleonora: “Considerando o papel dos projetos de
pesquisa na área ambiental e sua contribuição para a melhoria da
qualidade ambiental, como o senhor avalia a atual utilização desse
instrumento?”.

O Sr. José Carlos, do Codema, pergunta ao Sr. José Cláudio:
“Como o órgão ambiental bencara o fato de que existem regiões no
Estado, como a da Serra da Mantiqueira, onde grande parte das
propriedades rurais que praticam tradicionalmente agropecuária,
gerando emprego e renda, terão de 80% a 100% de suas áreas
consideradas de preservação permanente pela atual legislação
ambiental, seja pela topografia ou pela riqueza da drenagem e
pequena extensão dos interflúvios?”.

Marcos Pedroso, do Sindicato Rural de Passos, pergunta ao Sr.
José Cláudio: “Gostaria que o senhor deixasse mais claro qual é o
percentual de propriedades rurais mineiras acima de 1.000ha”.

Faremos as perguntas por pessoa. Primeiramente, todos que
tiverem perguntas dirigidas ao Sr. José Cláudio. Parece-me que se
inscreveu apenas o Sr. José Luiz Ribeiro, para fazer a pergunta
oralmente. Com a palavra, o Sr. José Luiz Ribeiro, pelo prazo de 3
minutos.
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O Sr. José Luiz Ribeiro - Gostaria de ter um posicionamento não só
do Dr. José Cláudio, mas também de alguém do IEF sobre o que
mudou no Decreto nº 44.309, se ele permaneceu com as premissas
de reserva legal, de que pequeno produtor terá de fazer licenciamento
ambiental com reserva; isso não muda nada. Queria reforçar as
palavras do Deputado Sávio Souza Cruz, dizendo que quem não
exerce o poder que tem, o poder detesta. Esta Casa é que faz leis,
não o decreto que vem de lá para cá.

Entrei errado na minha fala e gostaria de dizer que queria ter um
Secretário de Agricultura como o nosso amigo Dr. José Carlos, que,
competente, construiu e montou a Secretaria de Meio Ambiente e nos
fez sair às 3 horas - levantei-me às 2h15min para vir aqui. Todos nós,
produtores, saímos às 3 horas de Passos, porque estamos sendo
coagidos nas propriedades.

Farei um “zoom”, como bem disse a Superintendente, de uma multa
lavrada no dia 6 de março, uma notificação feita pela Polícia
Ambiental: “Apresentar licenciamento ambiental para cultivo de milho;
registro, outorga dos poços artesianos e autorização especial para
intervenção em área de preservação permanente na margem do Rio
Grande; respeitar a faixa de manutenção; cultivar lavoura de milho e
utilizar produtos químicos de modo a impedir ou dificultar a
regeneração natural da vegetação nativa”. Isso é herbicida para milho.
Sou agrônomo, e recomendamos isso a todos os produtores. Ele usou
e está sendo notificado.

Reforço a pergunta referente ao Decreto nº 44.309 e pergunto ao
Deputado Sávio Souza Cruz se a Assembléia já tem conhecimento do
Projeto de Lei Federal nº 6.424/2005, que diz o seguinte - resumirei -,
em seu substitutivo: “A compensação da reserva legal na mesma
bacia hidrográfica de áreas prioritárias pode usar a área de
preservação permanente como reserva legal. É preciso suspender o
decreto e esperar que saia em nível federal, para depois continuarmos
isso. Peço ao senhor uma explicação e que se suspenda o decreto
agora. Muito obrigado.

O Sr. Carlos Magno - Meu nome é Carlos Magno. Sou estudante de
oceanografia e moro atualmente em Milho Verde. Gostaria de fazer
uma correção. Hoje pela manhã, quando respondeu a uma pergunta
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sobre a MMX, o Deputado Sávio Souza Cruz citou o Decreto nº
44.309. Tenho ele aqui. Na verdade, esse decreto da MMX foi
publicado no “Minas Gerais” no dia 5/3/2008, quinta-feira da semana
passada. Esse decreto libera a MMX para desapropriar as terras como
se fossem de utilidade pública. Quero afirmar aos senhores que a
MMX é uma empresa particular e tornou o Eike Batista um dos
maiores milionários do mundo, com US$5.500.000.000,00.
Conseqüentemente, nem Serro nem Conceição do Mato Dentro nem
outras cidades que estão envolvidas nisso - aliás, são muitas - tiveram
um centavo. Como uma empresa assim é de utilidade pública?

Deputado Sávio Souza Cruz, vou entregar-lhe uma cópia. Possuo
algumas outras. Quem quiser poderá pegar uma comigo. Essa lei foi
baseada na Lei nº 3.365, de 21/6/41, e implementada por Getúlio
Vargas. Se não estiver caduca, essa lei já deve estar careca. Estamos
vivendo hoje em dia uma questão muito séria com esses decretos-leis
que lembram muito bem a postura da ditadura, como disse há pouco o
nosso amigo. Infelizmente, alguns jornalistas estão impedidos de
manifestar-se por ordem do Executivo mineiro. Aliás, quem tiver
interesse poderá assistir no YouTube ao filme “Liberdade”, que cita
justamente um jornalista que foi impedido de manifestar-se
publicamente por estar falando contra o governo do Estado.

Gostaria que houvesse uma participação maior de jovens em
reuniões como esta, porque essas legislações serão aplicadas
justamente no futuro. Infelizmente, contamos aqui com a presença de
pouquíssimos deles. Estas reuniões precisam ser mais participativas e
abertas para a comunidade como um todo.

A MMX já comprou todas as terras próximas a Conceição do Mato
Dentro e Serro. É importante que tenhamos um levantamento do
enriquecimento dessa pessoa e que seja bloqueado esse tipo de
atitude do Governador do Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Logo após o Sr. José Vicente da Silva, o Cel.
Reinaldo Martins, Diretor de Meio Ambiente da Polícia Militar,
formulará uma pergunta oral.

O Sr. José Vicente da Silva - Cumprimento os demais membros da
Mesa na pessoa do Presidente, Deputado Padre João. Sou José
Vicente da Silva, ex-Prefeito de Alpinópolis e pequeno produtor rural
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sofredor.
Sr. Presidente, levantamos às 4 horas da madrugada e trabalhamos

até às 18 horas, sem descanso. Estamos humilhados por esta lei
absurda que nos afligirá naquele cantão do Sul de Minas Gerais.
Então, faço um apelo a esta Casa e a todas as autoridades para que
nos vejam com mais carinho e dêem mais valor à nossa produção
rural. Viemos em uma comitiva do Presidente do Sindicato, do
representante da Prefeitura e das nossas pedreiras, para implorar
isso. Vamos lutar para defender os nossos direitos. Não
descansaremos nem por um minuto, mas peço com muito carinho.
Não viemos para humilhar nem para brigar com ninguém; viemos lutar
pelos nossos direitos. Deixo esta pergunta: se é para cercar as beiras
dos riachos e dos córregos, quem nos fornecerá a madeira, o arame e
os grampos e quem pagará a mão-de-obra? Tenho um sítio de 6
alqueires, com a divisa de um riacho que corre ao fundo e uma
nascente. Se eu tiver de cercar tudo, perco 1,5 alqueire e fico apenas
com 3,5 alqueires. Não gasto um centavo do meu bolso para cercar
sequer 1m de terra para dar para o governo. Muito obrigado a todos.

O Cel. PM Reinaldo Martins - Boa tarde a todos. Gostaria de
cumprimentar todas as autoridades e todos os presentes nas pessoas
do Deputado Padre João, Presidente da Mesa, e do José Carlos,
Secretário de Meio Ambiente. Quero fazer alguns esclarecimentos. Há
exatamente 40 anos, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais faz o
policiamento ambiental no nosso Estado. Então, com conhecimento,
doutrina e diretriz, já há um bom tempo, podemos falar sobre a
atuação do policial ambiental no Estado de Minas Gerais. Nesta nova
filosofia de trabalhar principalmente com a prevenção e com a
orientação, surgiu um trabalho integrado da Polícia Militar com o
Sistema Estadual de Meio Ambiente. Hoje trabalhamos no mesmo
prédio da Secretaria de Meio Ambiente. Essa é a demonstração de
que a PMMG está trabalhando dentro da filosofia, da doutrina e da
política do Estado e da Semad, visando ao bem-estar da comunidade.
Digo isso porque o objetivo é um só. A partir do momento em que
trabalhamos integrados no mesmo sistema, no mesmo ambiente e
falando a mesma língua, com certeza teremos mais sucesso e
erraremos menos. Nesse sistema, temos no Estado 16 companhias
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criadas e integradas que fazem exclusivamente policiamento de meio
ambiente e rodoviário. Isso é para que possamos, como falei no início,
especializar, doutrinar e dar conhecimento técnico-policial e
principalmente ambiental, de modo a podermos atuar. Diante disso,
nós, que estamos há mais de duas décadas fazendo policiamento
ostensivo no princípio da oficialidade, somos apenas cumpridores,
escravos da lei. Então, se há uma lei, temos de cumpri-la. Se surgir
alguma mudança, com certeza a Polícia Militar cumprirá a lei, jamais
será omissa. É isso o que quero deixar bem claro. Vamos cumprir a lei
dentro da legalidade e do respeito ao cidadão, principalmente como
prevenção. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Há uma pergunta do Ronaldo Resende dirigida ao
Sr. José Cláudio.

O Sr. Ronaldo Resende - Boa tarde a todos. Meu nome é Ronaldo
Resende, Diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental - Abes-MG. Quero parabenizar o Secretário José Carlos
Carvalho e equipe pelo arcabouço montado para a gestão do Sisema,
utilizando diversos instrumentos, como o zoneamento ecológico-
econômico, a avaliação ambiental estratégica, os indicadores de
qualidade e o sistema de informações. Acredito que todo esse aparato
permitirá grande salto qualitativo em termos de governança no
sistema estadual de saneamento. Isso é digno de aplauso, pois trata-
se da realização de um excelente trabalho, que dará mais
transparência ao sistema no Estado.

Relativamente aos indicadores de estado, de pressão e de resposta,
quero saber do José Cláudio o que foi efetivamente feito no âmbito da
Secretaria para dar resposta a esses indicadores. Percebemos que os
indicadores, seja o de estado, seja o de pressão, estão evoluindo
muito pouco. Qual a resposta da Secretaria para alavancar isso e
melhorar a situação no Estado? Obrigado.

O Sr. Presidente - Pelo avançado da hora, encerraremos as
inscrições. Teremos agora uma pergunta oral. Por favor, identifique-
se.

O Sr. Jamil Januário Soares - Sou agrônomo e trabalho no
Departamento de Agricultura de Piumhi. O que trago aqui pode
parecer-lhes trivial, mas repercute muito nos bastidores, no campo,
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principalmente em termos de multa para o produtor rural.
Primeiramente, a lei diz que, no caso de curso de água artificial, tem
de haver margem de preservação permanente. O problema recai
agora na interpretação. Piumhi tem uma área de 9.000ha em que foi
feita drenagem pelo DNOCS. Se for obrigatório haver Área de
Preservação Permanente - APP - em torno do dreno, acabará a área
de produção. Eles estão exigindo cerca em drenos que estão a céu
aberto, exigindo APP no dreno. No rego d’água está acontecendo a
mesma coisa. Rego d’água é um canal de terra, um modo de adução
de água como o encanamento, e eles estão exigindo APP. Se tem
APP no rego d’água, terá de ter na casa-sede, no monjolo, no moinho,
na própria horta ou no próprio tanque aonde o rego chega. Isso é um
absurdo. Eles estão multando e exigindo que se faça cerca em tudo.
Essas são as interpretações. Lá nos bastidores está acontecendo
isso. Mina, na definição, é natural. Há uma olaria antiga que desterrou
e ressumou água, fizemos um projeto e o averbamos no Crea, mas o
pessoal do IEF julgou que se tratava de mina, de nascente. A palavra
“nascente” se define como natural. Lá é uma coisa artificial. Se
furarmos um buraco aqui, a água brotará. Passará a ser uma
nascente? Teremos de fazer uma APP em volta disso? O projeto de
recuperação de uma área degradada não foi aceito porque o cara
falou que era mina, nascente, e ninguém pode fazer nada com base
nisso. Está havendo abuso de autoridade na interpretação da lei.
Portanto, gostaria que julgassem se rego d’água e dreno são curso
d’água artificial, ou curso d’água artificial é apenas um curso d’água
retificado, com calha, talvegue, onde há possibilidade de cheias, que
necessita de preservação. No meu entendimento, rego d’água está na
encosta, se chover a água extravasa e ele não encherá, não
transbordará. Para tanto, não precisa de APP. Está havendo abuso.
Sei que isso é coisa trivial dos bastidores.

O Sr. Presidente - Tenho uma pergunta do Sr. Ricardo Vilela dirigida
ao Sr. José Cláudio: “Já que o decreto está sendo revisto, o que
devemos fazer quando a Polícia Florestal visita as nossas
propriedades multando e exigindo o Formulário de Caracterização do
Empreendimento Integral - FCEI?”.

Há outra pergunta do Sr. Andrey Bordinó, do Sindicato dos
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Produtores Rurais de Passos, dirigida aos componentes da Mesa: “O
produtor rural está sendo perseguido e multado pela polícia. Está
faltando bandido ou esse é um meio mais fácil de arrecadar dinheiro
para o governo?”.

Duas pessoas pediram para falar, o Sr. Jamil Januário e o Sr. Nélio
Freire, da Prefeitura Municipal de Alpinópolis. Depois do
pronunciamento do Nélio, passarei a palavra ao Sr. José Cláudio
Junqueira Ribeiro, para que possa responder aos questionamentos
dirigidos a ele. Solicito aos participantes que já façam as
considerações finais.

O Sr. Nélio Freire - Boa-tarde a todos. Quero dirigir minha fala ao
Deputado Sávio Souza Cruz e ao Secretário de Meio Ambiente. Sou
Diretor do Departamento de Agricultura do Município de Alpinópolis,
neste ato representando o Prefeito Édson Luiz Rezende Reis.
Queremos externar a indignação do produtor rural. A polícia
ambiental, quando chega à propriedade do pequeno produtor, muitas
vezes não está bem informada. No decreto, na última fala, há o
“cumpra-se”. Atrás e à frente dele, pode haver defeitos. Muitas vezes
culpamos a polícia ambiental, órgão fiscalizador da lei, e que a faz
cumprir. Os legisladores criam as leis. Não adianta ficar jogando a
bola para a esfera federal ou estadual, uma vez que nosso objetivo
final é trazer aqui a solução para o nosso produtor rural. Fica aqui,
Secretário, a nossa fala, que traduz o anseio do nosso produtor rural.
Queremos a capacitação e um melhor direcionamento da polícia
ambiental. O produtor rural não é omisso ao cumprir a lei. Não
estamos pedindo aqui o relaxamento da lei ou para as autoridades
fazerem vistas grossas em nossas propriedades. O que estamos
pedindo é somente o que está no preâmbulo da nossa Constituição:
dignidade, respeito e liberdade. Não estamos pedindo muito, porque a
Lei Maior já nos garante isso. Quero deixar nosso abraço a todos os
presentes.

O Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro - Vou procurar ser o mais
sucinto, apesar de ter 11 perguntas para responder. Foi falado aqui da
falta de planejamento do País, de como aplicar outros instrumentos de
gestão além do licenciamento ambiental, do problema da eficiência e
da eficácia, se não ficam prejudicadas por falta de fiscalização, do
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problema de APP. O pessoal falou que grande parte das propriedades
estão em APP. Estamos convivendo com esses problemas, com
omissão, por falta de planejamento do Estado brasileiro. São
problemas com normas inadequadas à realidade brasileira. Participei
da norma de APP; sou suplente do Secretário no Conselho Nacional
do Meio Ambiente. Do meu ponto de vista, é uma norma inaplicável no
País, principalmente em alguns Municípios mineiros. Temos mais de
70% da área do Município em APP. Acho que faltou um pouco de
articulação. Chamei a atenção de várias organizações de classes para
isso. Por que o setor mineral não foi prejudicado pela norma de APP?
Por que se apresentou esse decreto, sendo que, pela norma de APP,
o setor mineral é de utilidade pública e o agropecuário não é? Porque
o setor agropecuário não compareceu. O setor mineral articulou-se e
fez uma grande pressão no Conselho Nacional do Meio Ambiente,
passando tudo que queria enquanto o setor agropecuário estava
ausente. Isso foi mencionado para as organizações da época,
inclusive aqui, em Minas Gerais. Não é porque o leite está derramado
que não vamos tentar recuperar a situação, mas há de ir para o
Conselho Nacional do Meio Ambiente, há de discutir em Brasília onde
se tomam essas posições, porque isso não se aplica a muitos
Municípios do Estado de Minas Gerais. A Serra da Mantiqueira é um
exemplo, mas não precisa ir longe porque isso se aplica também a
quem está em Nova Lima, com 70% de APP. Como fazer a
ocupação? Precisamos rediscutir várias normas federais e estaduais.
A Feam saiu do nível operacional. Estamos terminando uma transição
e, a partir de 1º de janeiro deste ano, a Fundação não se ocupará
mais de fazer licenciamentos ambientais, mas sim de fazer uma
análise de todas essas questões de aperfeiçoamento dos
instrumentos existentes, e mais os novos instrumentos que queremos
e começamos a implementar, para que realmente possamos resolver
muitos desses problemas. Temos condições de fazer uma análise
técnica e oferecer subsídios ao tomador de decisões. O tomador de
decisão é o Conselho Estadual de Política Ambiental ou o Conselho
Nacional do Meio Ambiente. Mas não basta a análise técnica, há de
mostrar a vontade dos vários segmentos. Este debate é muito bom
para mostrar por que está predominando aqui o setor rural. Porque foi
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o setor que provavelmente menos se articulou na política ambiental
para mostrar suas aspirações, suas necessidades para que as
normativas, tanto estaduais como federais, atendessem aos seus
anseios, como aconteceu no setor industrial e como aconteceu no
setor mineral. Estamos à disposição de todos vocês na Feam.
Entregamos ao Secretário um trabalho que preparamos. Ele poderá
falar das articulações e de todas as políticas que estão fazendo com o
Secretário da Agricultura a fim de simplificar tremendamente o
licenciamento e toda a regularização ambiental do setor rural. Vou
deixar para ele próprio anunciar. Nosso papel na Feam é o de ouvir as
demandas e ver como podemos trabalhar nesses instrumentos,
porque realmente nosso compromisso com a política ambiental do
Estado é de fazer o desenvolvimento sustentável. Quanto aos
indicadores, respondendo também ao Ronaldo, o esforço da nova
Feam é ver como podemos trabalhar para dar uma resposta melhor,
seja por meio de novos instrumentos, seja de aperfeiçoamento dos
que já existem. O Ricardo faz-me uma pergunta. Sei que uma coisa é
o discurso, a teoria, outra coisa são os trabalhos que estamos
desenvolvendo, mas infelizmente temos essa limitação. Nosso
trabalho é de assessoria às políticas, aos tomadores de decisão.
Entendo toda a ansiedade, porque na prática é muito complicado.
Várias pessoas já falaram aqui, e vou cair num lugar comum, mas
também sou de origem rural e vejo na minha família os problemas que
vivem. E são absurdos. Ele me pergunta: “O que fazer quando a
polícia chega?”. Fazer o quê? Depois que a polícia chega, devemos
sair correndo como bandido? Não. Ficar e ser autuado? Temos ouvido
vários depoimentos. Por determinação do Secretário José Carlos,
nosso esforço é pensar em maneiras de mudar esse estado de coisas.
Temos de mudar a legislação, porque a polícia exerce o poder de
polícia para garantir que a lei seja cumprida. O que mais temos são
normas incorretas e inadequadas a nossa realidade. Nosso esforço é
para adequar todas essas normas, por isso acredito que nosso debate
é muito produtivo. Ouvi muitos depoimentos e sei onde as coisas
estão pegando. Respondendo à Eleonora, estamos desenvolvendo
vários estudos e projetos de pesquisa para ver como podemos
avançar nessa normalização e como avançar para que processos
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produtivos sejam otimizados. Hoje, o nosso grande problema não é
controlar a poluição, mas sim não permitir que ela seja gerada e
interfira no processo produtivo. O caminho não é obrigar as pessoas a
controlarem isso ou aquilo e, caso não cumpram, serem multadas.
Multa é um péssimo indicador de desempenho de política ambiental.
Quanto mais multas arrecadarmos, pior vai a nossa política ambiental.
A boa política ambiental é a que não precisa multar. O nosso esforço,
então, é tentar colaborar e contribuir para a mudança do processo
produtivo.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. José Cláudio. A próxima pergunta,
do Sr. Luciano Rogério de Castro, do Sindaçúcar-Siamig, é dirigida à
Simone Ribeiro Rolla: “O Zoneamento Ecológico-Econômico já é uma
ferramenta ou instrumento de avaliação ambiental oficial, ou seja, é
aceito nos diversos níveis dos três Poderes? Sua atualização e
complementação está garantida e vem sendo realizada?”.

Passo a palavra à Simone, para que responda à pergunta e
aproveite para fazer as considerações finais de maneira objetiva, a fim
de não comprometer o próximo painel.

A Sra. Simone Ribeiro Rolla - Luciano, o zoneamento está
reconhecido como ferramenta de gestão ambiental no âmbito das
unidades colegiadas do Copam, onde foi apresentado, depois de duas
audiências públicas nas regionais, e reconhecido como o verdadeiro
retrato da ocupação do território e da situação socioeconômica das
populações. Porém, ficou totalmente finalizado para o Estado em
dezembro de 2007. Então estamos iniciando, em 2008, a validação
dessa ferramenta como instrumento normativo, a começar pelo
Copam central, que seria o grande plenário, na nova formação da
entidade. As atividades do Copam foram suspensas para adequação
e novas eleições de Conselheiros. Então, assim que a entidade entrar
em funcionamento a partir de abril, pois os Conselheiros estão sendo
empossados no mês de março, pretendemos enviar uma proposta,
inicialmente de deliberação normativa, para validarmos as decisões
tomadas em cima do que orienta o zoneamento. A partir daí, o
Governador deverá enviar um projeto de lei que institua a ferramenta
como instrumento de planejamento. O objetivo não é o zoneamento
virar lei, pois parecerá uma coisa fria e estática.
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Para que o zoneamento esteja sempre atualizado, tivemos um
grande investimento, que foi a elaboração dessa base de dados. E, a
partir do momento que temos isso, e toda essa metodologia pertence
ao Estado, a cada nova base de dados, de todas as que estão sendo
aplicadas, e as novas que surgem, os próprios técnicos do Sisema e
um centro, que possivelmente será a Feam, terão condições de
atualizá-la sem nenhum custo adicional. Pretendemos que isso faça
parte da nossa rotina, como faz parte à rotina do licenciamento.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Simone.
Passaremos a duas perguntas dirigidas ao Thiago. A primeira é da

Consultoria Ambiental, em nome da Sra. Paula Guimarães: “Os dados
do Siam são apenas administrativos? O que é análise interdisciplinar?
Os dados técnicos estão disponibilizados? Como obter cópia digital
dos dados armazenados no Siam? Os relatórios disponibilizados são
específicos ou podem ser personalizados?”.

A outra pergunta é da Lucimara Reis, do setor industrial: “O
inventário de resíduos sólidos - parte do sistema de informações do
Siam - é um documento obrigatório para as empresas elaborarem
anualmente ou de dois em dois anos, ou depende do potencial? A
elaboração do inventário é apenas por convocação da Feam? Existe
fiscalização ativa?”. Com a palavra, o Sr. Thiago Grego, que disporá
também de 3 minutos para suas considerações finais.

O Subsecretário Thiago Grego - Passarei a pergunta acerca dos
resíduos para o Sr. José Cláudio, pois a mesma é afeta à Feam.
Responderei especificamente à pergunta da Paula, que indaga sobre
os dados do Siam, se esses são administrativos e se tanto os
administrativos quanto os técnicos estão disponíveis no sistema.

Conforme explicamos rapidamente acerca da lógica, espera-se que
todos os dados existentes no sistema componham um banco de
dados, um “data warehouse” que possibilite à sociedade e ao Sistema
utilizarem esses dados. Isso está em construção para que os dados
possam ser utilizados de maneira mais eficaz. Hoje eles estão
disponíveis, e é possível realizar a consulta.

Ela pergunta também se os dados serão disponibilizados de forma
específica ou personalizada. Hoje não é possível fazê-lo de maneira
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personalizada. O que se pretende é uma base de dados que permita
obtermos o relatório de forma mais personalizada, no estilo do “data
warehouse”. Para obter cópia dos dados armazenados no Siam, é
possível fazer a solicitação direta, por meio do Sistema de
Atendimento, do “call center” do Siam, ou mesmo protocolando pedido
junto às Superintendências Regionais de Meio Ambiente.
Basicamente, é isso.

O Sr. Presidente - A outra pergunta foi repassada ao Sr. José
Cláudio, a quem concederemos o prazo de até 3 minutos para sua
resposta.

O Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro - Em relação ao inventário de
resíduos, conforme foi dito, para as empresas de classe 5 e 6, a
exigência de declaração do inventário de resíduos é anual, conforme
deliberação do Copam. Para as de classe 3 e 4, o prazo é de dois em
dois anos.

A Feam não precisa realizar convocação porque todas as empresas,
que estão obrigadas a fazer inventário, já o fizeram também em 2004.
Todos já sabem da obrigatoriedade, tanto que já o fizeram, só que
agora o trabalho foi facilitado porque é possível fazê-lo via internet.

Aproveitando meu tempo, das 11 perguntas, responderei a duas.
Uma é do sindicato de Passos, que me pediu que repetisse alguns
dados. Oitenta por cento das 500 mil propriedades rurais existentes no
Estado possuem menos de 100ha e ocupam apenas cerca de 20% da
área do Estado. Todavia, há o contrário: apenas 20% das
propriedades rurais com mais de 1.000ha ocupam cerca de 80% da
área do Estado.

Quanto ao que o Sr. José Luís perguntou sobre mudança de
decretos, só sei falar acerca daqueles com os quais a Feam trabalhou,
que são os da Agenda Marrom. Houve um abrandamento para as
empresas que se instalam sem licença de instalação, as quais
recebem uma advertência.

Em relação à reserva legal, não saberei responder, mas com certeza
o Secretário José Carlos, ou alguém do IEF, ou o Sr. Augusto, falarão
sobre o tema. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Há outra pergunta dirigida ao Sr.
Augusto Henrique. A primeira é do Sr. Wilson, da Construtora Barbosa
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Melo: “O que muda na legislação ambiental no que se refere à
construção pesada e rodoviária, com a avaliação ambiental
estratégica?”.

A segunda pergunta é da Pollyanna, da Faculdade Estácio de Sá de
Belo Horizonte: ”Como sou estudante de Administração, observo que
pouco se trata do assunto gestão ambiental nos cursos de
Administração das faculdades e universidades de Minas Gerais.
Assim sendo, alunos se tornam bacharéis em administração para
administrar as pequenas, médias e grandes empresas, mas,
infelizmente, não são capacitados para render lucros sustentáveis
quanto ao meio ambiente, e sim lucros empresariais. Preocupada com
isso, resolvi desenvolver uma monografia sobre este assunto: ‘A
inclusão da disciplina Administração e/ou Gestão Ambiental na
Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte’, pois na referida
Faculdade não há essa disciplina. O que é necessário para que essa
disciplina seja incluída nas faculdades e universidades de Minas
Gerais?”. Com a palavra, o Sr. Augusto Henrique Lio Horta, para
responder às perguntas e fazer suas considerações finais.

O Sr. Augusto Henrique Lio Horta - Responderei, em primeiro lugar,
à pergunta do Sr. Wilson, que quer saber o que mudará com a
elaboração de uma avaliação ambiental estratégica no setor
rodoviário. Ainda não temos uma mudança efetiva, uma vez que a
avaliação ambiental estratégica agora será utilizada pelo Conselho de
Política Ambiental, que, pela primeira vez, consegue enxergar vários
empreendimentos reunidos em programas. É a primeira vez que isso
acontece, não tínhamos uma visão global de todos esses
empreendimentos. Certamente poderão ser traçadas políticas públicas
que tratem desigualmente os empreendimentos desiguais. Assim
sendo, os empreendimentos mais bem posicionados, como no gráfico
que mostrei, para você certamente contarão como políticas públicas
de proteção ao meio ambiente adequadas a esse fato. Ou seja, a
princípio eles são positivos, tanto do ponto de vista ambiental quanto
do socioeconômico.

Wilson, convido você, bem como os demais presentes, a conhecer
esse trabalho, que é uma importante fonte de antecipação para
aqueles que vão investir no setor. Pela primeira vez, põe-se nas mãos
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não só da Secretaria de Transportes, mas também dos empresários
que atuam na área um mapa indicando onde se deve investir do ponto
de vista ambiental e do ponto de vista do transporte rodoviário.

Quanto ao questionamento feito pela Pollyanna, com a qual
concordo plenamente, entendo que a inclusão de disciplinas
ambientais no curso de Administração, bem como nos demais, traria
sensíveis benefícios a profissionais de todas as áreas.

O que é necessário para que isso aconteça? Acredito que as
próprias universidades e faculdades têm de sensibilizar-se frente a
essa expectativa.

O Sr. Presidente - Obrigado. Há aqui perguntas dirigidas ao
Secretário José Carlos Carvalho. O Sr. Kélcio Lemos, produtor rural,
pergunta: “O Estado de Minas Gerais não poderia tomar uma posição
de vanguarda em relação ao licenciamento ambiental da propriedade
rural em que, após esgotadas todas as possibilidades de locação da
reserva legal em áreas de vegetação natural, dentro da propriedade,
fosse locada em áreas ambientalmente frágeis designadas pelos
órgãos ambientais? Para isso o Estado constituiria fundos que seriam
reembolsados pelos produtores rurais como imposto ou taxa, de
maneira que estes pudessem suportá-los, sem destinar áreas nobres
produtivas para reserva legal”.

Outra pergunta é de Júnia Afonso, da Geoplan Ambiental, de Luz:
“O que mais inviabiliza a regularização ambiental das propriedades
rurais de nosso Município é a ausência total da área de reserva legal.
O produtor não tem recursos financeiros para o plantio nem para a
compra em outro local. Cogita-se alguma proposta para esse
produtor?”.

Outra pergunta é de Luiz Antônio de Paula Amaral, de Alpinóplis: “A
política ambiental tem penalizado o pequeno proprietário rural. Por
que não adotar uma política educacional de orientação e
advertência?”.

Outra pergunta é de José de Souza Cardoso, de Alpinópolis: “Quero
saber o seguinte: falaram e fala-se muito em meio ambiente. Se faltar
o alimento produzido por nós, produtores sufocados com leis e
normas cada vez mais agressivas, como será a nossa permanência
no campo?”.
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Outra pergunta de Irley de Castro, de Passos: “A legislação
ambiental já está prejudicando a educação na zona rural; a Secretaria
Municipal não tem condições de conseguir cascalhos, em termos
práticos; os proprietários rurais não têm condições de vendê-lo ou
cedê-lo”.

Outra pergunta é de Rafaela Oliveira, da Assembléia Legislativa:
“Existe algum empecilho para um Programa Bolsa Verde com o
objetivo de benefícios àquele que já preserva suas nascentes sem
incentivo e os que passarão a preservá-las? Por que não fazê-lo? Não
só em relação às nascentes, mas para todo e qualquer tipo de
preservação ou conservação?”. Rafaela, nesse sentido, há dois
projetos de lei tramitando na Casa: um, de minha autoria, e o outro, do
Deputado Roberto Carvalho. Parece que há previsão da realização de
um fórum de debate.

Outra pergunta, de Ramon Diniz Faria, da Assembléia Legislativa:
“Se os órgãos ambientais não têm pessoal suficiente para fazer as
vistorias de liberação, por que não se autoriza a polícia a liberar, uma
vez que é ela que embarga?”.

Outra pergunta é do Sindicato Rural de Piumhi: “Já existem
tramitações de possíveis indenizações por parte do poder público para
os proprietários rurais, os quais são cobrados a todo o momento por
exigências das áreas de reservas legais e APPs, tendo em vista que
isso é de interesse de todas comunidades existentes no Planeta?”.
Como já disse, haverá um debate público para discutir esses projetos
de lei que tratam dessa compensação. Um projeto é de minha autoria,
e o outro, do Deputado Roberto Carvalho. São os Projetos de Lei nºs
952 e 1.010. Está prevista a realização desse debate no dia 17 de
março, às 14 horas, para se discutir especificamente essa
compensação.

Outra pergunta é do Marcos, da Irriplan: “Como solucionar o
problema do passivo de outorgas de 2006 e 2007 não analisadas?”.

Com a palavra, o Secretário José Carlos Carvalho, que fará também
suas considerações finais.

O Secretário José Carlos Carvalho - Gostaria de iniciar os meus
comentários em relação aos variados temas que nos foram
apresentados respondendo conclusivamente aos diversos pontos
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específicos aqui já mencionados na leitura do Presidente desta
reunião, Deputado Padre João. Preciso reportar-me ao
pronunciamento do Deputado Antônio Júlio, reconhecendo sua
legitimidade ao usar a palavra para expor o seu pensamento e
defender os interesses daqueles que representa. Algumas das
questões aqui abordadas merecem uma reflexão deste Secretário, na
qualidade de auxiliar do Governador Aécio Neves.

Em primeiro lugar, não acho correto dizer que o governo Aécio
Neves foge das questões. Um governo que foge do debate dos
grandes problemas não estaria aqui, como estamos hoje, com toda a
cúpula do Sistema Estadual do Meio Ambiente, todos os gerentes
intermediários e servidores, participando deste belíssimo debate,
ouvindo humildemente a crítica daqueles que entendem que devem
nos criticar, porque isso faz parte da estratégia do Estado
Democrático de Direito e felizmente do governo que represento neste
momento. Esse aspecto merece ser inicialmente mencionado.

Nunca estaremos ausentes dos debates, quando o interesse público
de Minas estiver sendo discutido. Mais que uma convicção daqueles
que compõem a administração ambiental do Estado, essa é uma
obrigação nossa. Temos a obrigação de ouvir as críticas, como
estamos aqui, com a humildade democrática necessária, daqueles
que entendem, por uma ou outra razão, que seus interesses estão
prejudicados. Acho que essa é a verdadeira razão deste Parlamento.
Por isso faço este comentário com profundo respeito pelas palavras
do Deputado Antônio Júlio, reconhecendo a sua legitimidade,
sobretudo a legitimidade da representação parlamentar que ele
encarna aqui. É evidente que, como um Deputado de longa
experiência parlamentar, tem a veemência que eu não conseguiria ter.

Há outro aspecto que gostaria de destacar. O decreto que está em
discussão e diz respeito às penalidades administrativas nada tem a
ver com o licenciamento ambiental do Estado. O decreto que
discutimos aqui não tem a ver com nenhuma das leis delegadas de
reestruturação do Sistema Estadual de Meio Ambiente. O Decreto nº
44.309 regulamenta a Lei nº 15.972, de 2006, votada nesta Casa,
tendo tramitado aqui por dois anos - foi uma tramitação longa - e
resultado na Lei nº 15.972, que reorganizou o sistema ambiental em
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relação às atividades de monitoramento e controle.
Na verdade, o debate iniciado aqui nesta tarde nos remete à

discussão que houve na parte da manhã. Nada foi dito agora, à tarde,
diferentemente daquilo que havia sido dito pela manhã. Por isso,
necessariamente, preciso voltar aos temas discutidos e que foram
objeto dos dois comentários na parte da manhã, até porque, se nos
reunirmos para maldizer os problemas, faremos 100 reuniões sem
encontrar solução alguma. Devemos nos reunir em torno das
soluções, e acho que esse é o verdadeiro objetivo dos que estão aqui,
tanto os produtores rurais, que se sentem prejudicados, quanto nós,
que temos a obrigação de ouvir suas críticas e reorientar as nossas
políticas se ao final entendermos que elas realmente podem ser
melhoradas. Aí, sim, estaremos construindo o caminho verdadeiro
para a solução dos nossos problemas. É isso o que esperamos deste
seminário quando aderimos inapelavelmente à convocação da
Assembléia Legislativa, para fazê-lo com esta intensidade que
estamos tendo aqui. Então essas são questões fundamentais que
revelam a vocação democrática do governo Aécio Neves, o qual tenho
a honra de representar neste momento, na qualidade de seu
Secretário.

É evidente que temos problemas. Aliás, a nossa pauta da manhã foi
sobretudo de caracterização desses problemas. Existem problemas
que estão relacionados sobretudo com a questão central, que cada
vez mais se vai evidenciando, que é a questão da reserva legal e da
área de preservação permanente. Há ainda problemas localizados no
licenciamento ambiental, que estamos procurando resolver, eu mesmo
já os adiantei pela manhã, mas terei de repeti-los, já que a agenda da
tarde repetiu as questões da manhã.

Já mencionamos que estamos refazendo a revisão do decreto para
atenuar aquilo que pode ser atenuado, sem prejuízo da proteção do
meio ambiente. Também estamos rediscutindo a DN nº 74, para
permitir um licenciamento ambiental mais específico, até para o setor
agropecuário, mas, certamente, vamos continuar tendo problemas
localizados em relação ao tema da reserva legal.

Uma das lideranças dos produtores presentes honestamente
levantou uma questão para dizer que, se não for resolvido o problema
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da reserva legal no decreto, não estaremos resolvendo os problemas.
As coisas devem ser pontuadas dessa maneira, ou seja, com a
clareza necessária para entendermos o debate, mas, para isso, é
preciso entendermos a origem do decreto. O decreto não regulamenta
nenhuma lei delegada, apenas a Lei nº 15.972, que nada mais fez que
transpor para a legislação estadual um capítulo de penalidade
administrativa, já instituído legalmente na Lei nº 9.605, que é a lei de
penalidade administrativa da esfera federal.

Então, a Assembléia não inovou nessa matéria. O que fizemos aqui
foi incluir, na legislação estadual, uma norma federal aplicada em todo
o território nacional. É importante que tudo seja posto com a clareza
necessária, para que possamos entendê-la. Na verdade, isso significa
que esse decreto deriva de uma matriz, de uma norma federal, que é
a Lei nº 9.605. Então, dizer que vamos suspender, revogar e tornar o
decreto nulo de pleno direito, ou qualquer outra iniciativa que
obviamente pode ser feita com a competência desta Casa - e que nós
teremos de respeitar -, vai produzir efeito nenhum. Isso porque sobre
esse decreto revogado, no minuto seguinte o Estado estará aplicando
a Lei nº 9.605, que é a matriz da norma que foi estatuída. Então
vamos colocar as coisas com clareza, no objetivo de encontrar
soluções.

Isso significa claramente que existe no Estado um conjunto de
normas que deriva da norma federal. Sempre disse aqui e gosto de
repetir que esta Assembléia, este Parlamento - e isso conta
extraordinariamente a favor dos nossos Deputados e Deputadas - foi o
Parlamento brasileiro que melhor soube usar o princípio da
competência concorrente, estabelecido na Constituição de 1988, para
legislar em matéria de meio ambiente. Ele legislou sobre água,
floresta, agrotóxico, pesca, etc. Há uma gama muito rica em matéria
de legislação.

Toda a legislação estadual, no âmbito da legislação concorrente,
deriva de normas federais, que estão legalmente estatuídas. Resta-
nos saber o que diz a norma da competência concorrente, isto é, o
que é o fundamento, o mandamento da competência concorrente no
sistema federativo de governo. É permitir que os entes federados
legislem concorrentemente com a União, desde que não seja para
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abrandar normas federais, e sim para gravá-las. Isso precisa ser dito
aqui. Ninguém pode sair daqui iludido. Digo isso com o compromisso
de querer encontrar uma solução para o problema de vocês,
principalmente as lideranças do setor rural que aqui estão, porque
temos, por experiência própria, condição de entender as dificuldades e
a luta de cada um no seu dia-a-dia, para sobreviver na propriedade
rural. Não há insensibilidade quanto a esse problema. Estamos em um
Estado Democrático de Direito, temos um sistema legal ao qual
devemos obedecer e, quando a norma não está adequada à realidade
socioeconômica, como claramente percebemos nessas reuniões,
temos que juntar as nossas forças para mudar as normas e adequá-
las à realidade socioeconômica desta ou daquela atividade nessa ou
naquela região do Estado.

Esses são pontos que deixo claros para reafirmar o nosso
compromisso já assumido pela manhã, de buscar soluções que
atendam aos interesses do setor agropecuário, sem prejudicar o meio
ambiente. Em uma das perguntas, uma das nossas lideranças diz,
com alguma razão, que, se não for possível trabalhar no campo,
faltará comida. Obviamente, se estivermos praticando uma política
ambiental que impeça o campo brasileiro de produzir alimentos, será
uma política absolutamente caduca e esquizofrênica. Da mesma
maneira que precisamos lutar no âmbito da política de meio ambiente,
se não pode faltar comida à mesa, também não pode faltar água.
Tanto não viveremos sem comida quanto não viveremos sem água. É
essa a compatibilização que deve ser feita. Ou seremos capazes de
encontrar um modelo que permita compatibilizar a proteção do meio
ambiente com o desenvolvimento, ou ficaremos em uma situação
contenciosa interminável, maldizendo os problemas
permanentemente. E sempre que nos reunirmos para maldizer os
problemas sem abrir o espírito para convergir em matérias que
resolvam efetivamente os nossos problemas, vamos satisfazer o ego
de alguns, mas não encontraremos solução.

Quero renovar o nosso compromisso, que está materializado, pois,
como disse pela manhã, já encaminhamos à Advocacia-Geral do
Estado uma proposta de revisão do Decreto nº 44.309, obviamente de
acordo com a legalidade, para fazer algumas questões que me
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parecem fundamentadas. Por exemplo, falou-se em uso insignificante
de água. Realmente, não faz sentido aplicar uma multa de R$5.000,00
a um proprietário que faz uso insignificante de água porque nem
sequer a outorga lhe é exigida; basta que tenha um cadastro. Então,
achamos razoável fazer a mudança, e estamos reduzindo os valores
da multa nos primeiros patamares. As multas são excessivas em
alguns casos, principalmente em relação à pesca artesanal. E, assim
sucessivamente, faremos, como mencionei pela manhã, tudo o que for
possível para resolver o problema; entretanto, para ser honesto, é
preciso reconhecer que parte da solução do problema só virá com a
mudança da legislação federal, pois o que estamos fazendo em
muitos casos é reproduzir, na norma estadual, exigências federais.
Essa é uma questão fundamental. Por exemplo, mencionou-se que
está tramitando na Câmara, após ter sido votado no Senado, um
projeto de lei que flexibiliza o conceito de reserva legal. É discutível,
pois há quem concorde e quem não concorde. Aliás, permite incluir,
no cômputo da APP, a reserva legal em uma faixa de propriedades
que está para ser definida. Portanto essas são questões que, se
estabelecidas de maneira adequada, criarão as condições
necessárias para resolvermos o problema tal como se apresenta.

Ainda tenho outras questões para responder, então serei breve.
Uma diz respeito à remuneração. Essa é uma agenda extremamente
positiva na relação do meio ambiente com o setor agropecuário. As
APPs e a reserva legal prestam serviço ambiental que extrapola a
propriedade, prestam serviço legal de interesse da coletividade. Acho
plenamente natural que as políticas públicas do Brasil criem
mecanismos - aliás, deveriam fazê-lo - para remunerar um serviço
ambiental prestado pela propriedade, seja por critérios utilizados no
crédito rural ou no seguro, ou por outro meio. Enfim, é natural que
haja algum mecanismo que premie o agricultor por conta do serviço
ambiental não remunerado que ele presta ao conjunto da sociedade.
Tanto é que estamos apoiando essa idéia. O Padre João já falou do
projeto de lei de sua iniciativa e de outro de iniciativa do Deputado
Roberto Carvalho que tratam do bônus verde, idéia baseada em
experiência que o IEF já está fazendo na região de Pandeiros, onde
procuramos remunerar os agricultores e os produtores pelo trabalho
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que realizam de proteção ao meio ambiente.
Penso que temos de expor as coisas com a franqueza necessária,

como foi feito aqui. De nossa parte, ouvimos com absoluta humildade
democrática todas as críticas, dos parlamentares ou das lideranças
presentes, porque, ao aderirmos à realização deste seminário,
julgamos possível tirar daqui as lições necessárias, que nos vão
permitir os avanços, para a superação de pelo menos parte dos
problemas mencionados.

Não sei se abordei todas as questões que me foram feitas no curso
desta minha exposição, mas anotei uma questão final sobre a
exigência de APP em áreas de dreno. Está aí uma questão a ser
examinada. Presumo que quem fez a indagação se referiu a uma
várzea que foi drenada. Ou seja, estamos falando de uma área que,
no passado, foi APP e que foi drenada com o estímulo do governo e
até mesmo financiada pelo governo. Lamentavelmente, são práticas
que foram adotadas. Reconheço que o País tem uma história; não
podemos apagar o passado para corrigir os problemas que
enfrentamos no presente. Mas isso merece uma reflexão; temos de
examinar a questão. Em dado momento, uma política pública
considerada exitosa à época - hoje, considerada equivocada - permitiu
que vários agricultores drenassem as suas várzeas, drenassem as
suas APPs, para cultivos agrícolas, pastagem ou produção de
alimento. Concordo que essa questão tem de ser analisada, porque
não podemos ter dois pesos e duas medidas.

É em cima dessas e de outras questões que foram postas que
teremos de nos debruçar. Aqui se falou, por exemplo, com alguma
razão, de demora em nosso encaminhamento. Como eu disse, já
fizemos nossa proposta de revisão do decreto, que está em exame na
Advocacia-Geral do Estado, que, no governo, é a última instância para
a preparação dos atos normativos do Governador. Como o decreto é
um ato do Governador, a última palavra é dada pela Advocacia-Geral
do Estado. Sabemos que isso está sendo examinado com a melhor
das intenções, exatamente em razão do quadro de que tratamos aqui.
Da mesma maneira, vamos encaminhar ao Copam, ainda em março -
tão logo seja dada posse ao Plenário, no dia 19 -, uma proposta para
ser amplamente discutida naquele Conselho, em que se revê
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profundamente o sistema de licenciamento do setor agropecuário.
Isso porque o que nos interessa em relação ao setor agropecuário é
proteger a biodiversidade, a reserva legal e as áreas de preservação
permanente e reduzir o consumo de agrotóxico, fazendo com que ele
se dê quando recomendado de maneira técnica. Uma vez satisfeitas
essas necessidades, a propriedade que, com a certificação da Emater
ou pelo Ima, no modelo que estamos imaginando, puder fazer as
coisas dessa maneira será dispensada do licenciamento até
determinada área.

Não quero alongar-me, pois ainda temos mais um seminário pela
frente. Agradeço a atenção de todos.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Secretário e a toda a sua
equipe. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio... Peço
desculpas ao Deputado Sávio Souza Cruz, mas o Deputado
Domingos Sávio foi um dos autores do requerimento para a realização
deste ciclo de debates. Retifico: com a palavra, o Deputado Sávio
Souza Cruz, para suas respostas e considerações finais.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Fui brindado com poucas
perguntas, uma delas do José Luiz Ribeiro, Secretário de Agricultura
de Passos, e o Secretário José Carlos Carvalho se incumbiu de
ponderar a respeito do Projeto de Lei nº 6.424/2005. Tenho para mim
que dificilmente um percentual legal para reserva será solução para
qualquer iniciativa de preservação. Seria necessário que a lei fosse
mais inteligente, que abordasse melhor situações diferenciadas. Não
sei que esforço legislativo existe no Congresso Nacional a esse
respeito, mas acredito que há de existir alguma forma de
flexibilização, sob pena de engessamento absoluto do sistema.

Outra pergunta foi sobre uma resposta que dei pela manhã. Permita-
me o Sr. Presidente, pois terei que fazer algumas considerações. O
Secretário José Carlos Carvalho fez uma longa exposição, e concordo
com a imensa maioria das suas considerações. Mas não concordo,
em nenhuma hipótese, com o que ele chama de “espírito democrático
do Governador Aécio Neves”. Não há nenhum espírito democrático
neste governo, vivemos o império da censura em Minas Gerais,
vivemos amordaçados. O que está acontecendo hoje aqui, aquilo a
que estamos assistindo, amanhã, se abrirem os jornais, não existiu.
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As manchetes serão dessa natureza: debate sobre licenciamento une
sociedade e governo. É isso que está acontecendo.

Acompanhamos a vida pública brasileira há muito tempo, e nunca
imaginei que a censura econômica exercida pelo abuso da publicidade
oficial fosse mostrar-se mais eficaz que a dos canhões da ditadura. É
isso o que vivemos em Minas Gerais. Até choco algumas pessoas
quando digo que sou mais mineiro que brasileiro e nunca imaginei que
Minas Gerais pudesse ser transformada no cenário de hoje, da Bahia
de ACM. Está tudo dominado.

O Ministério Público e o Judiciário estão dominados, a Assembléia
está de joelhos, não se pode questionar nada. Aquilo que se faz aqui
fica aqui, porque o que está acontecendo hoje é ilusão nossa.
Acompanhando o noticiário, verão que não ocorreu esta discussão,
porque está decretado que não há problema em Minas Gerais, não
pode haver problema. Miseravelmente, este Estado, com sua história,
sua tradição, está reduzido a mera peça de propaganda eleitoral
prematura. Há dois governos implantados em Minas, o real e o da
mídia, e um não guarda correlação com o outro. O governo da mídia é
apenas uma peça de campanha prematura, por isso não pode ser
publicado nada. O Deputado Antônio Júlio falou corretamente que não
há liberdade em Minas Gerais.

É preciso que essas questões sejam abordadas e discutidas com
clareza e que se possa levar esta discussão ao seio da sociedade. O
Sr. Carlos Magno falou sobre a censura. Conheço o vídeo do
YouTube onde aparecem depoimentos do ex-Diretor da Globo
dizendo que foi mandado embora por pressão do governo do Estado,
porque estava anunciando problemas no sistema penitenciário, que já
foi palco de três massacres. E não se pode instalar uma CPI nesta
Casa. Este é o período de governo de menor número de CPIs na
história da Assembléia Legislativa. Nunca houve esta supressão, este
cerceamento da liberdade em Minas Gerais jamais existiu, nem no
tempo dos militares, e não posso ouvir calado que há espírito
democrático neste Estado. Não há nenhum. É preciso que nos
levantemos, Minas Gerais não pode ficar de joelhos diante do que
está acontecendo, precisamos ter coragem de suscitar essas
questões. É preciso que se reinstale em Minas Gerais o direito ao
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contraditório. Além disso, que se possa reinaugurar o debate político
no Estado. Não somos míseros figurantes de peças de campanha
publicitária, de uma campanha prematura ou de culto à personalidade
de quem quer que seja. Não. Esta Casa tem discutido isso.

Quanto a essa discussão que o Deputado Antônio Júlio promoveu
da tribuna, estamos acostumados a ouvir, mas os senhores não,
porque não pode sair na imprensa. Voltaire já dizia há muito anos:
“Mentir, mentir, mentir, alguma coisa há de ficar”. Goebbels, Ministro
da Propaganda de Hitler, dizia que uma mentira repetida muitas vezes
se torna uma verdade. Winston Churchill dizia que não existe opinião
pública, mas opinião publicada.

Dessa forma, cerceando a imprensa, usando dinheiro público de
Minas Gerais... Só na administração direta de 1999 para cá, a verba
publicitária já subiu 100 vezes. O que é um ano de publicidade agora
daria para um século de 1999. Estou falando da administração direta.
O que se gasta na administração direta é menos de um terço do que
se gasta somando as empresas e as companhias. Isso é para cercear,
amordaçar e não permitir que se estabeleça o contraditório em Minas
Gerais.

Portanto não poderia ouvir calado dizer que há espírito democrático
neste governo, Secretário José Carlos Carvalho. Até acredito que V.
Exa. o tenha, mas o governo como um todo não o tem demonstrado.
Não posso concordar e dizer que a revogação desse decreto não
traria conseqüência alguma. Se revogá-lo não traz conseqüência,
editá-lo também não. Então, para que foi editado, se a sua revogação
não muda nada? Para que se está estudando na Advocacia-Geral do
Estado a sua alteração se, com ele ou sem ele, o mundo é tal e qual?
Não é.

Falou-se em lei delegada. É verdade. Este governo já editou quatro
vezes mais leis delegadas do que os quatro governos anteriores
juntos, e com esta Casa de joelhos. É preciso, produtores rurais de
todos os cantos do Estado, que a minha voz e a do Deputado Antônio
Júlio abram uma brecha na cabeça dos mineiros e que estejamos à
altura da nossa história e tradição. Além disso, que possamos fazer
reinstalar o conceito, para citar o avô do Governador, de que liberdade
é o outro nome de Minas; que façamos deste um Estado onde existe,
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de fato, liberdade. Estamos precisando é disso. Enquanto houver na
Assembléia Legislativa pessoas com disposição de não se curvar
diante dos poderosos do momento, tenho certeza de que este debate,
pelo menos aqui, continuará existindo. Se não for divulgado pela
imprensa, é porque não pode, está dominado.

Há um radialista famoso em Belo Horizonte que criou um bordão:
“Não posso falar, não posso falar”. Isso é o que está acontecendo em
Minas Gerais. O Sr. Marcos Valério é mineiro, começou em Minas
Gerais, empresas de Minas. Hoje está provado que o “valerioduto” foi
concebido e projetado como um dos primeiros “túneis” construídos no
Estado. Todavia, aqui não podemos instalar CPI para investigar os
contratos do Sr. Marcos Valério nem avaliar o sistema penitenciário,
porque está decretado. Ponte Nova talvez não seja em Minas Gerais.
Há um decreto no Estado - aliás, este não está numerado - que é o
que está mais em vigor: está proibido dizer que há problemas em
Minas Gerais, porque isso aqui é apenas uma peça de campanha.
Não permitiremos que as coisas continuem assim.

Pedimos desculpa a todos por esse desabafo. Convido os
produtores rurais e todos os presentes a fazer essa reflexão de
reinaugurarmos em Minas Gerais a possibilidade do contraditório e do
debate político. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Depois desse desabafo, Deputado Sávio Souza
Cruz, gostaria de destacar que a coerência, palavra tão pequena,
deve-nos perseguir e sempre nos persegue a cada momento em que
usamos o teclado para votar. Além disso, que a Assembléia não está
de joelhos no todo. Há Deputados com posições ideológicas e
comprometidas. Infelizmente, se pegarmos 99% das votações,
verificaremos que, às vezes, dão 8 a 60 aproximadamente. Nesse
sentido, precisamos debater mais, com a participação da comunidade.

Encerrando, quero destacar que o foco principal é esse: buscar
instrumentos eficientes da gestão ambiental para garantir a eficiência
e a eficácia de políticas públicas no desenvolvimento sustentável, seja
urbano, seja rural, seja agropastoril ou industrial, a fim de garantir
qualidade de vida para os homens e as mulheres de hoje, na
perspectiva também de garantir qualidade de vida para homens e
mulheres daqui a 200 anos.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta os
seus agradecimentos aos palestrantes, debatedores e autoridades.
Neste momento, passo a coordenação dos trabalhos ao Deputado
Fábio Avelar, Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais da Assembléia Legislativa. Apelo a todos que
permaneçam neste Plenário para dar a sua contribuição no próximo
painel, “Controle social e eficácia do licenciamento na proteção do
meio ambiente”.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência convida a
tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. José Carlos Carvalho,
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Maurício Boratto Viana, membro do Conselho Nacional
do Meio Ambiente - Conama - e ex-membro do Conselho Estadual de
Política Ambiental - Copam -; Alex Fernandes Santiago, Coordenador-
Geral das Promotorias de Justiça de Defesa da Bacia do Rio São
Francisco; Fernando Antônio Leite, Diretor de Gestão Participativa da
Semad; e Deputados Antônio Carlos Arantes, membro das Comissões
de Política Agropecuária e do Trabalho desta Casa; e Sávio Souza
Cruz, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa.

Com a palavra, o Sr. Maurício Boratto Viana, que disporá de até 20
minutos para expor sobre o tema “Controle social e eficácia do
licenciamento na proteção do meio ambiente”.

Palavras do Sr. Maurício Boratto Viana
Caro Deputado Fábio Avelar, na pessoa de quem cumprimento os

demais componentes da Mesa, senhoras e senhoras, Deputados e
Deputadas, o tema que me foi destinado para esta tarde, “Controle
social e eficácia do licenciamento na proteção do meio ambiente”, é
muito amplo, portanto, tentarei falar em apenas 20 minutos.

Creio que a minha presença aqui se deva principalmente ao fato de
eu ter sido, durante uma década, Conselheiro do Copam na Câmara
de Atividades Minerárias. No ano passado - moro em Brasília há 6
anos -, fazendo a dissertação na UNB, resolvi desenvolvê-la aqui em
Minas Gerais. Sabedor de que o governo estava implementando um
novo modelo de gestão ambiental, quis apurar o que aconteceu de
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2000 - época em que deixei o Estado -, para cá, com o novo sistema
de gestão. Estive aqui por três meses coletando dados e hoje
mostrarei um pouco deles. Quem desejar acessar mais dados poderá
pegar a minha dissertação, que deixarei aqui.

Não repetirei todos os dados para não os cansar e também em
razão do adiantado da hora. Passarei alguns “slides” rapidamente.

Aqui está o conceito de licenciamento ambiental, que já foi bastante
discutido hoje. O importante é lembrar que, em geral, são seguidas
três etapas, como já foi dito: LP, LI e LO. Esse gráfico é só para
demonstrar a evolução do número de licenças concedidas tanto em
âmbito federal quanto estadual. No caso específico, são licenças
concedidas pelo Ibama no período de 1999 a 2006. Notamos que o
número de licenças concedidas pelo Ibama praticamente dobrou,
chegando à casa de duzentas e tantas em 2006.

Quando analisamos o gráfico do órgão ambiental mineiro entre 1991
e 2005, observamos a magnitude desse acréscimo de licenças
concedidas. Para terem idéia, enquanto o Ibama chegou a conceder
trezentas e tantas, aqui chegou-se a mais de mil. Quer dizer, o nosso
órgão concede três, quatro, cinco vezes mais licenças que o órgão
federal.

Essas são as principais normas federais que dizem respeito ao
licenciamento ambiental. Não vou detalhá-las porque muitas já foram
comentadas. E essas são as principais normas estaduais; algumas
também já foram comentadas. A mais comentada talvez seja a
Deliberação Normativa nº 74/04, que redefiniu os critérios de
classificação e criação da Autorização Ambiental de Funcionamento -
AAF. Hoje, em Minas Gerais, a regularização ambiental é composta
basicamente pelo licenciamento e pelas AAFs, sem contar a PEFS e
as outorgas.

A hipótese central da minha dissertação é a de que o sistema de
licenciamento ambiental de Minas Gerais, com caráter pioneiro,
transparente e participativo, está bem institucionalizado até a
concessão da LO, mas fica parcialmente comprometido um pós-
licenciamento. Essa é a hipótese a partir da qual procurei conduzir os
meus estudos para constatar se ela estaria com aprovada ou não.

Essa primeira parte em que o licenciamento em Minas é pioneiro,
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transparente e participativo se baseia em vários fatores. O Copam - na
época era a Copam - precedeu o Conama. A Copam foi instituída em
1977, e o Conama, em 1981. A lei ambiental estadual de Minas é um
ano mais nova que a lei federal. O Copam é o primeiro colegiado
ambiental deliberativo do País a contar com a participação da
sociedade civil. Em termos de participação da sociedade civil - e este
é o tema da palestra de hoje -, temos de considerar realmente que o
Copam-MG saiu na frente. Hoje em dia, até as URCs das Suprams
são paritárias, o que nem o Conama conseguiu atingir. Sabemos que
hoje ele é um órgão deliberativo, mas não é paritário. No Copam, o
Plenário tem 36 membros, 18 da sociedade civil, setor produtivo, e 18
do setor governamental. Nas Suprams, a coisa é a mesma. Temos 20
Conselheiros, e há uma paridade. Sabemos que o Copam e a Supram
hoje são espaços de exercício da cidadania, locais em que se pode
exercê-la, definir políticas ambientais, conceder ou não licenças e
aplicar ou não multas.

Até 1999, somente uma decisão do Copam tinha sido alvo de
contestação judicial. A minha entidade, Amda, esteve envolvida nesse
processo, quando uma mineradora conseguiu provar que, durante 15
anos, conseguiu lavrar sem energia elétrica e com apenas um
funcionário. Mas, de qualquer forma, até 1999, só havia uma
contestação judicial de decisões do Copam. Parece-me que hoje há
mais uma, a de Capão Xavier. Não sei se há outras.

Por que esse sistema fica parcialmente comprometido no pós-
licenciamento? Temos de reconhecer que houve alguns avanços. O
primeiro deles é a questão da periodicidade da licença de operação,
que não vale “ad eternum”, mas tem de ser renovada de quatro em
quatro anos, de seis em seis, de oito em oito, com a elaboração do
Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental - Rada. Mas o que
acontece na prática? O Rada não vem funcionando como auditoria
ambiental. Esses dados que estou passando resultaram de um
trabalho que fiz em Minas, durante três meses, visitando um pouco
mais de 20 mineradoras de minerais diferentes. Procurei visitar
minerações de pequeno porte e de grande porte, quando possível,
bem como minerações de minerais de representação no Estado, tipo
minério de ferro, calcário, etc. Em geral, na pesquisa que fiz, notei que
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o Rada não é analisado pelo órgão ambiental. Também os relatórios
periódicos de acompanhamento não o são. Algumas das
condicionantes também não são analisadas, ou seja, é dada a licença
e, posteriormente, com exceção de grandes empresas, especialmente
de bens minerais metálicos, não temos um acompanhamento
sistemático. O acompanhamento é muito amostral. Estou falando aqui
mais de mineração, e não muito do setor agropecuário, que agora
começa a enfrentar esse problema. A implantação dessas
condicionantes nem sempre é verificada em campo. Não é feita a
contraprova nem mesmo pela amostragem dos dados de
automonitoramento. E isso é muito grave. A empresa apresenta os
dados, faz o monitoramento e os apresenta. Raramente o órgão
ambiental tem tempo para conferi-los ou para fazer uma contraprova.
Se a empresa estiver mentindo, ninguém vai saber. Acho que, pelo
menos por amostragem, deveria ser feita uma contraprova para se
saber a veracidade dos dados.

Segundo 93% dos entrevistados, não há fiscalização sistemática,
com exceção das médias e grandes empresas, principalmente as de
minerais metálicos. Nessas entrevistas que fiz, selecionei 34
informantes-chave. Reconheço que não é um número muito grande,
mas, de qualquer forma, tive o cuidado de selecionar 17 mais ligados
ao setor da mineração e 17 mais ligados à área de meio ambiente. Na
mineração, incluímos empresas mineradoras, consultores de
mineração, órgãos de fomento à mineração, etc. No caso do meio
ambiente, entrevistei ambientalistas, consultores ambientais,
servidores dos órgãos ambientais, etc. Segundo os próprios técnicos
ambientais, entre vistoriar atividades já licenciadas e vistoriar as em
licenciamento, é dada a preferência a estas. Por quê? Porque a
licença tem uma série de prazos que têm que ser cumpridos. Há uma
pressão tanto das empresas quanto da diretoria do órgão para que
seja dada prioridade ao licenciamento e não ao pós-licenciamento.

Hoje, no caso da mineração, há uma diluição de responsabilidade da
fiscalização no pós-licenciamento entre os técnicos - que a partir deste
ano está acabando - das anteriores divisões de atividades minerárias,
das atuais Suprams, que hoje estão exercendo essa fiscalização de
empresas licenciadas, e da Diretoria de Fiscalização da Feam, que
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tem o apoio da polícia ambiental. Sabemos que são 1.200 homens
que exercem a fiscalização de todas as atividades, mas essa
fiscalização, infelizmente, fica mais centrada na questão formal, na
questão de documentação. Infelizmente, nossos policiais não têm
conhecimento específico para saber se uma mineração está sendo ou
não bem conduzida, assim como outras atividades.

Segundo os dados coletados por meio de entrevista em uma das
Suprams que visitei, fez-se apenas uma vistoria de atividades no pós-
licenciamento para cada 18 na etapa de licenciamento. Isso para
vocês terem uma idéia da ênfase que está sendo dada ao
licenciamento e ao pós-licenciamento. O que estou chamando de pós-
licenciamento? É o que ocorre após todo o procedimento de LP ou de
concessão da AAF, quando a empresa já está operando. A partir do
momento em que ela está operando, começa o pós-licenciamento.
Fez-se apenas uma vistoria no pós-licenciamento para cada 18 na
etapa de licenciamento e, em outra das Suprams que visitei, nenhuma
vistoria no pós-licenciamento, contra 308 no licenciamento.

Outra questão que abordei na dissertação foi da AAF. Para mim era
uma novidade que começou em 2004. Saí daqui em 2002 e queria
saber como estava essa questão. Como não tinha lido nada a esse
respeito, pensei em fazer um estudo sobre isso pelo menos para ter
uma primeira impressão sobre o que estava acontecendo. Formulei
então essa hipótese: embora ela contribua para a regularização formal
de empreendimentos minerários de pequeno porte e potencial
poluidor, vem promovendo um retrocesso no controle ambiental
efetivo dessas atividades, por não vir acompanhada nem de
assessoramento técnico nem de fiscalização. Ao contrário do
licenciamento, a AAF exclui a avaliação de impacto ambiental. Todo
aquele processo, seja de EIA-Rima, seja de PCA/RCA, fica excluído
porque a AAF é baseada em uma autodeclaração do empreendedor.
Como é feita apenas essa autodeclaração, a sociedade civil não
consegue participar desse processo até que seja concedida a AAF.
Isso não permite também o estabelecimento de condicionantes.
Sabemos que num processo de licenciamento nunca os estudos
ambientais apontam exatamente todas as medidas necessárias. Às
vezes o órgão ambiental “come mosca”, às vezes o próprio conselho
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“come mosca” e só naquela audiência pública é que vai haver uma
sugestão da comunidade, que pode ou não ser considerada. No caso
da AAF, nada disso é considerado, simplesmente se tem uma
declaração do empreendedor de que está cumprindo com as normas
ambientais. Sendo assim, afeta-se o meio ambiente local, mesmo que
de forma não significativa, porque a AAF é destinada a
empreendimentos de pequeno porte e potencial poluidor, as
comunidades vizinhas perdem importante instrumento de negociação
para minimizar os impactos ou compensar aqueles que não são
minimizados. Com isso, reduz-se o controle social.

Com dados de até fevereiro do ano passado, sendo alguns
estendidos até meados de 2007, segundo estudos que realizei, a
emissão da AAF pelas Suprams já supera em muito a concessão de
licenças, com média de três a cinco vezes superior. Até o ano
passado já se concediam de três a cinco AAFs no lugar de cada
licença. Ou seja, é um instrumento que já atingiu uma magnitude
enorme, e creio que hoje em dia essa realidade já deve ser bem
diferente, beirando talvez a oito ou dez. Mas a vistoria posterior a essa
emissão quase não tem ocorrido. Concede-se a AAF, mas não é feita
a verificação depois para ver se realmente o empreendedor está
adequado ambientalmente. Nesse caso, um dado que me chamou a
atenção é o seguinte: no âmbito do Supram, quem mais vistoriou
empreendimentos minerários com AAFs chegou apenas a 13 durante
os três anos de funcionamento dessa regional. Quer dizer, os
empreendimentos que têm AAFs estão completamente abandonados
pela fiscalização, bem como pela assessoria ambiental. Há casos de
Suprams que não haviam feito, até fevereiro, nenhuma vistoria após a
emissão da AAF, quer dizer, elas próprias emitiram as AAFs e não
fizeram nenhuma vistoria posterior. Estamos falando de mineração.

O gráfico que estamos vendo demonstra que metade dos
entrevistados considera as AAFs um avanço, mas todos que as
consideraram um avanço fizeram a observação: desde que
acompanhada de fiscalização. Um quarto achou que é um retrocesso
para as atividades minerárias, e um quarto achou tratar-se de um
avanço, mas apenas para a regularização formal, e não para a prática
da mineração.
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Fiz algumas visitas, acompanhado pela equipe da Feam, a
mineradoras de pedra-sabão e percebi que algumas tinham AAFs, e
outras eram clandestinas. Não detectamos nenhuma diferença entre
uma e outra. O que se observou também, no caso da pedra-sabão, é
que a consultoria não assessorava as empresas, era contratada
simplesmente, digamos, para despachar o processo, ou seja, obter as
licenças e autorizações necessárias para a concessão das AAFs. Não
assessorava tecnicamente as empresas em como fazer as pilhas de
estéreis e o desmate, só providenciava a documentação.

A conclusão a que chego é que se, no caso do licenciamento, a
fiscalização no pós-licenciamento é muito importante, no caso da AAF
é mais ainda. No processo de licenciamento, há toda uma interação
entre a mineradora, o órgão ambiental e a sociedade civil. De fato,
ocorre uma conscientização e uma educação do empreendedor. Na
AAF, isso não ocorre. Então hoje é linguagem corrente, pois ouvi isso
mais de uma vez, que, em Minas Gerais, há dois casos na mineração:
empresas que são licenciadas e precisam fazer tudo e aquelas que
obtêm a AAF e não precisam fazer nada. Esse é o comentário geral
que tenho ouvido. Por esse motivo a maior parte dos empreendedores
têm optado pelas AAFs.

Vemos agora um gráfico interessante de política ambiental,
licenciamento e pós-licenciamento em Minas Gerais. Foram
questionados 34 atores-chave sobre que nota dariam para esses três
itens, variando de 0 a 10. Para a maioria dos entrevistados, inclusive
pessoas do setor minerário, a política ambiental em Minas é ótima ou
boa, principalmente boa; ninguém achou péssima, e muito poucos a
consideraram ruim. No que se refere ao licenciamento, já houve uma
pequena mudança, mas, mesmo assim, a maioria achou que era boa,
regular ou ótima; alguns acharam ruim. No caso do pós-licenciamento,
o caldo entorna. Observamos que já temos um grande número de
entrevistados considerando-o ruim, e uma boa parte regular; muito
poucas pessoas consideraram-no bom ou ótimo. Aliás, há até conceito
péssimo.

Queria falar um pouco sobre controle social, mas terei muito pouco
tempo. Nesta tela, vemos os conceitos e, em seguida, as normas que
permitem algum tipo de controle social para proteção do meio
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ambiente. Falarei sobre controle social e licenciamento. Como o
controle social é feito? No licenciamento ambiental, ele é feito,
principalmente, pelas audiências públicas, determinadas pelas
Resoluções do Conama nºs 001/86 e 009/87. No caso do Estado, há o
DN Copam 12/94. Além dessa participação em audiências públicas,
os outros fóruns são: os conselhos de meio ambiente, como Conama,
Copam, Suprams, Codemas, etc.; os conselhos de recursos hídricos;
e outros mais, como Comissão do Cerrado, etc. Além disso, há
possibilidade de participação nos conselhos de fundos, como no
Fundo Nacional do Meio Ambiente, etc.

Há também outros canais de controle, participação e informação,
como o Ministério Público, cujo representante falará daqui a pouco. O
próprio Poder Legislativo é um canal. Estamos utilizando esse fórum
como uma espécie de controle social, em que as pessoas podem falar
o que pensam. Temos ainda os fóruns de gestão participativa, em
nome dos quais o Sr. Fernando falará em breve, assim como as
ouvidorias ambientais, a mídia, o Sinima, o Portal Nacional de
Licenciamento, etc.

Esse quadro é sobre as audiências públicas realizadas pelo Ibama.
Até 2002, foram 72 audiências, com a participação média de 178
pessoas. As audiências realizadas pelos órgãos estaduais de meio
ambiente das regiões Sul e Sudeste atingiram o total de 269. Subiu
bastante. A média de participantes foi de 170 a 180 pessoas. As
audiências promovidas pelo Ibama são referentes ao setor de energia,
transporte e petróleo. As audiências dos órgãos ambientais dos
Estados, até meado da década de 90, foram para apenas 10% dos
empreendimentos. No Ibama, esse número é um pouco superior.
Havia apenas uma audiência pública para cada 10 empreendimentos
do EIA-Rima.

Houve reclamações, e recolhi seus dados em minha pesquisa. A
reclamação foi no sentido de não serem incorporados as sugestões,
colhidas em audiências públicas, no parecer técnico do órgão
ambiental. Esse quadro é sobre a opinião dos atores-chave quanto às
audiências públicas. O interessante é percebermos que muitas
pessoas não estão satisfeitas com os moldes atuais. Percebemos isso
ao analisarmos a parte final do quadro. Quer dizer, as audiências
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públicas não são satisfatórias para a maioria das pessoas, que acha
que deveria haver até maior divulgação. Todavia afirmam que
deveriam permanecer consultivas. Poucas pessoas as querem
deliberativas.

Para terminar, citarei as principais conclusões. A cultura de controle
social é de lenta implementação, pois o poder público, em geral, não
tem interesse nesse controle, para o qual é essencial o pleno acesso
à informação pela sociedade civil. Então a sociedade civil precisa
correr atrás. Deve-se estar atento, sempre, para que o licenciamento
ambiental, as audiências públicas e outras formas de controle social
não sejam apenas um referendo de decisões já tomadas politicamente
em outras instâncias. É importante abrir novos canais de controle e
participação social, mas é ainda mais importante aprimorar os atuais.
A legislação referente às audiências públicas está em revisão tanto no
âmbito federal quanto no estadual.

Além disso, devem-se buscar mecanismos para que os conselhos
em que a sociedade civil já se faz representar fiquem mais imunes aos
humores do governante de plantão. Notei, pela pesquisa que fiz, que
há uma influência política maior, no âmbito das regionais, e acredito
que, no âmbito dos Municípios, haveria ainda mais. Participei, por 10
anos, do Copam e posso dizer que nunca sofri pressão de um ou de
outro lado. Sempre fiz minhas análises de acordo com minha
consciência.

Estão aqui algumas sugestões, sobre as quais falaremos depois,
quando das discussões, pois já estourei meu tempo. Há também uma
pequena bibliografia para quem quiser se aprofundar mais no assunto.
Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Promotor Alex Fernandes Santiago
Boa-noite a todos. Agradecendo o convite formulado pela

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cumprimento o
Deputado Fábio Avelar, Presidente da Mesa, estendendo meu
cumprimento a todos os presentes.

Iniciando o cumprimento ao Poder Legislativo, externo o profundo
respeito e a admiração que o Ministério Público nutre por este Poder,
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ao qual cabe nos dar normas gerais para que tenhamos uma conduta
em sociedade que seja organizada, civilizada e que, antes de tudo,
promova o bem comum. O Ministério Público respeita o Poder
Legislativo, tanto que é a instituição que mais luta pelo cumprimento
das leis. O Ministério Público leva a sério as leis que os Deputados e
Senadores fazem, uma vez que se põe na linha de frente para que
elas sejam cumpridas. Se os Deputados Estaduais e Federais e os
Senadores entenderem que uma lei não deve ser cumprida, cabe-lhes
revogá-la. Assim o Ministério Público se retirará da linha de frente e
aguardará novas leis a serem cumpridas.

Causa-nos estranheza quando estamos na linha de frente,
pelejando, com a espada da justiça levantada, mas nos cutucam,
alegando: “Não é para se cumprir esta lei”. No entanto a lei era para
ser cumprida. Quanto às leis ambientais, isso nos traz
questionamentos.

Quero estender esse cumprimento a todas as minhas colegas do
Ministério Público: Dra. Shirlei, que realiza um excelente trabalho à
frente do Centro de Apoio Operacional; nossas técnicas Teresa, Paula
e Sabrina; Marta, nossa brilhante geóloga; enfim, todos do Ministério
Público aqui presentes. Ainda nesta saudação, estendo meu
cumprimento aos animais, às florestas e às gerações futuras, a quem
este debate interessa muito, mas, por razões óbvias, não puderam
estar aqui. Quando questionamos a reserva legal, a área de
preservação permanente, estamos inibindo as gerações futuras de
gozar das mesmas coisas das quais usufruímos hoje; ao agirmos
assim, estamos fazendo o mesmo com os animais, além de inibirmos
a simples existência de florestas.

Este seminário se propõe a discutir “Licenciamento ambiental e
desenvolvimento sustentável”. Então não podemos entender
desenvolvimento sustentável sem que exista reserva legal e área de
preservação permanente. Podemos fazer adequações, sim, mas não
há como cogitar sua inexistência se temos um mandamento
constitucional que prevê o uso racional e adequado da propriedade
rural, o que pressupõe aproveitamento econômico que contemple a
reserva legal e a área de preservação permanente.

Diante das várias críticas que ouvi neste seminário, quero elogiar a
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atuação da Semad e de suas casas: IEF, Igam, Feam. Na verdade, o
que vem sendo criticado, em muitos exemplos, é simplesmente o
cumprimento da lei. E, se o cumprimento da lei está posto, estamos
andando bem. No Brasil, as leis ambientais são boas; o maior
problema é sua ineficácia, ou seja, não atendem a todos os objetivos
a que se propõem.

Por fim, farei referência à menção feita em Plenário de que o
Ministério Público está dominado. Quanto a isso, o domínio que pode
ser exercido sobre o Ministério Público - o Deputado Padre João está
aqui - poderia dever-se a um arrebatamento religioso de algum
membro do Ministério Público dominado por Nosso Senhor Jesus
Cristo ou pelo Espírito Santo. Nenhum outro poder, nenhuma
influência econômica externa é exercida sobre o Ministério Público.
Todos os Promotores de Justiça, membros do Ministério Público e
Procuradores da República atuam simplesmente no cumprimento da
lei. Como bem disse o colega de São Paulo, Marcelo Pedroso Goulart,
o nosso partido é o Ministério Público e o nosso projeto político é a
Constituição Federal. O Ministério Público não abrirá mão disso.
Ademais, ainda comentando a afirmação equivocada, podemos
pensar na frase de um grande poeta inglês, T. S. Eliot, para quem,
num país de fugitivos, quem anda para a frente parece estar fugindo.
Então, se o Ministério Público tiver de ser a única instituição que ande
para a frente, que exija o cumprimento das leis, seguiremos sozinhos
nessa caminhada. O nosso propósito, porém, é o licenciamento
ambiental e o desenvolvimento sustentável. Nos debates, tem-se
perdido muito tempo com assuntos que não dizem respeito a
licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável. Quanto ao
controle social, como pode a nossa sociedade contribuir para que haja
o efetivo controle?

É importante que o Presidente do Tribunal de Justiça saiba que
também foi dito que o Poder Judiciário está dominado. Não é verdade.
Nas ações civis públicas, temos encontrado bastante guarida em
ações propostas contra o próprio Estado de Minas Gerais contra
certas políticas públicas com as quais o Ministério Público não
concorda. O Prof. Célio Vale propõe a realização de um evento sobre
área de preservação permanente e reserva legal. Seria um debate
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muito importante. O Prof. Célio Vale é um ilustre debatedor e poderia
dar muitas amostras para nós. Aí está na mata de cedro uma das
pessoas que foi fazer uma visita à estação ecológica. Qual o cenário
ideal no cumprimento da legislação ambiental? O empreendedor X
solicita o licenciamento da empresa Y. Cumpre os requisitos legais e
recebe a licença. Após a licença, como bem pontuou o Maurício
Boratto, um acompanhamento contínuo traduziria todo esse sistema.
A efetividade da legislação ambiental. Teríamos o cumprimento da lei
ambiental em um processo de gestão contínua.

Contudo não é bem isso o que acontece. Agora, confesso que,
adaptando-me à proposta, criticarei também a Semad. Faço isso com
bastante pesar, porque a Semad já recebeu muitas críticas hoje pela
manhã. A meu ver, essas críticas não foram justas, e agora venho eu
também criticar. Fica difícil até como Promotor eu criticar, porque
recebemos também muitas críticas. Servidores da Semad, nunca se
abatam por críticas quando estiverem atuando. Críticas que devem
doer são as críticas pela omissão; pela atuação, não. O melhor
exemplo que temos no Brasil é a revolta da vacina, quando no início
do século passado se tentou combater no Rio de Janeiro os
mosquitos para que a febre amarela e a dengue fossem erradicadas.
Naquela época, a população se revoltou contra uma coisa que era boa
para ela. O tempo evoluiu, e hoje a população entende que isso é
necessário.

A primeira questão de exemplos de crise no licenciamento diz
respeito à expansão do setor sucroalcooleiro. Enfrentaremos vários
problemas, porque até 23/3/2007 eram 38 formulários de cadastrados
solicitando licenciamento. Havia 14 processos em andamento,
totalizando 52, o que caracteriza uma grande expansão do setor.
Daqui a poucos anos, veremos muitos locais de queima de palha da
cana-de-açúcar em Minas Gerais. Não só dos antigos
empreendimentos como também dos que estão-se encontrando nessa
jornada. Podemos questionar: “Então, ninguém fez nada?”. Hoje, sim,
o Copam e a Semad estão exigindo 50% de mecanização, de não-
queima na área que for mecanizável. Mas perderam-se vários
licenciamentos até haver essa mudança de postura.

Em Minas Gerais, enfrentaremos milhares de hectares com queima
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de cana-de-açúcar, que será objeto de profundo debate pelos
membros do Ministério Público. Além disso, uma questão como a luta
do Ministério Público e do IEF para que as siderúrgicas tenham auto-
suprimento. Prevê o Código Florestal em seu art. 21 que todos os
empreendimentos que usem como matéria a matéria-prima florestal
devem possuir florestas próprias para a exploração racional, ou
formando diretamente ou por intermédio desses empreendimentos,
que participem, florestas destinadas ao seu suprimento.

Não tendo isso, o que ocorre? As siderúrgicas mineiras acabam por
estimular o comércio ilegal do carvão vegetal, desmatando os
cerrados mineiro, baiano, sul-matogrossense e de outros Estados.
Isso deveria ser objeto de contemplação no licenciamento. Não há
sentido em conceder licença de operação na siderurgia ou renovar a
sua licença de operação sem que ela apresente um projeto de floresta
plantada para que tenha auto-suprimento. Isso, sim, é uma política de
longo prazo e que evita grandes danos ambientais para Minas Gerais
e para outros Estados. Além disso, uma luta que o IEF e o Ministério
Público já travam é para que seja modificada a Lei nº 14.309, de 2002,
que acaba por estimular o descumprimento ou o dano ambiental.

Por quê? Porque hoje é mais barato comprar carvão vegetal nativo
ilegalmente e pagar a taxa de reposição florestal do que comprar o
carvão vegetal plantado, tendo em vista que a multa é muito pequena
para quem comete essa ilegalidade. Além disso, outra questão muito
grave é o fornecimento de matéria-prima mineral. O licenciamento
acaba, nesse caso, estimulando o ilícito. Prevê a legislação federal,
Lei nº 8.176, de 1991, que é crime contra o patrimônio da União, na
modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima
pertencente à União sem autorização legal. Na mesma pena, incorre
quem adquire transporte e industrializa. Exemplo: quem tem
calcinadora e compra calcário explorado na província cárstica mineira
- Arcos, Pains, Córrego Fundo, Doresópolis -, sem nenhum controle
ambiental, está cometendo um crime. E o pior: muitas vezes, no
procedimento de licenciamento, não se exige que os fornecedores
estejam licenciados. Isso foi objeto de uma luta muito grande no
Copam Regional Alto São Francisco, com sede em Divinópolis.
Conseguimos emplacar esse ponto. Não se pode permitir que quem
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faz uso de matéria-prima mineral a adquira daquele que não está
licenciado, porque estará cometendo crime. Existe posição da
Advocacia-Geral do Estado, por meio de parecer, objeto de
recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, para que essa
postura seja alterada.

Há outra questão que demonstra mais um caso de crise no
licenciamento ambiental. As crises podem ser corrigidas, e
acreditamos que as pessoas que estão à frente da Semad têm
capacidade de fazê-lo. É a ausência de monitoramento efetivo e
contraprova, que também é uma das bandeiras do Dr. José Cláudio
Junqueira. O que acontece? Hoje temos exemplos em Pedro
Leopoldo, São José da Lapa, cidades onde há grandes indústrias
cimenteiras e siderúrgicas, e não existe monitoramento efetivo da
qualidade do ar. O povo mineiro não sabe que ar está respirando. As
empresas apresentam dados sobre suas fontes estacionárias,
elaborados por suas próprias consultorias. Até aqui, tudo bem. A
consultoria está ali, cumprindo o seu papel. Mas não há contraprova
por parte do Estado, que não sabe se aquele dado corresponde à
realidade, não sabe se aquilo que está no papel é verdade. O mesmo
ocorre com o Imposto de Renda: ele funciona porque as pessoas o
declaram, mas existe método de aferição. Por que não pode haver
esse método de aferição na área ambiental? Essa é uma das lutas do
Dr. José Cláudio na questão dos indicadores ambientais.

Em Minas Gerais, vivemos em clima de responsabilidade organizada
quanto aos indicadores ambientais, porque não sabemos, na
realidade, o que ocorre nas cidades onde se concentram as maiores
indústrias. Trouxe gráficos para os senhores verem. Somente em Sete
Lagoas, há 36% das indústrias siderúrgicas de Minas Gerais, e, em
Divinópolis, 18%. Há uma falsa sensação de normalidade, sem saber
o que poderia realmente ocorrer se soubéssemos qual é a realidade,
porque, dessa forma, saberíamos a real causa, por exemplo, das
muitas doenças respiratórias que incidem nessas cidades “hotspot”
em que há concentração de indústrias.

É importante pontuar o surgimento do licenciamento ambiental. Lá,
na França, os tribunais começaram a questionar a situação dos
vizinhos das propriedades de indústrias, e houve vitórias. As próprias
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empresas foram ao governo para dizer que precisavam de um
instrumento que lhes permitissem funcionar sem serem tão
questionadas. Era a licença ambiental, que, em 1825, começou a ser
desvirtuada, porque, infelizmente, algumas más empresas - a maioria
deles é séria e tem comprometimento com a cidadania, graças a Deus
- começaram a pensar que, pelo simples fato de terem licença, não
poderiam ser questionadas ao causarem dano ambiental. O art. 225, §
3º, da Constituição Federal, é bastante claro ao dizer que todo aquele
que causa um dano ambiental vai incidir em sanção administrativa,
civil ou penal, e não estamos falando se ele está licenciado ou não.
Isso não interessa, porque ele causou dano, e todo dano deve ser
reparado. Essa discussão, isto é, o porquê de o licenciamento
ambiental não funcionar é o questionamento que o jurista tem de fazer
antes de tudo. O Promotor de Justiça, muito antes de aplicar a lei, que
também é seu dever, deve questionar por que essa lei não funciona.

A primeira questão que nos vem à lembrança é exatamente aquela
frase do François Ost e que eu trouxe para os senhores. Ele diz que a
causa primeira da ineficácia do direito do ambiente não deve ser
procurada no próprio direito do ambiente, porque não é ali que mora o
problema. O direito ambiental é ineficaz porque entra em contradição
com as normas mais poderosas, que organizam e protegem as
diferentes atividades destrutivas da diversidade biológica. Então o
direito ambiental é sobretudo ineficaz, porque ele contraria muitos
interesses econômicos. Além disso, muito do que vemos dos avanços
do direito ambiental, na sua implementação, na verdade foram
concessões do setor econômico para que ele fosse cumprido. Quem
nos diz isso é François Ost, professor de filosofia jurídica belga.

É importante sempre dizer as coisas bem claras. Existe uma
unanimidade enganadora na área ambiental. Todo mundo fala que é a
favor do meio ambiente, das árvores e dos passarinhos, mas desde
que eles não estejam contrariando os seus interesses econômicos ou
aplicados na sua propriedade ou na sua indústria. Isso está bem claro
na nossa atuação de Promotor de Justiça. Além do mais, existe uma
notória carência de pessoal e de investimentos. Há uma maior
necessidade de investimentos nos órgãos de fiscalização, nos nossos
parceiros da Polícia Ambiental, nos nossos parceiros da Semad, e
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também um maior número desses fiscalizadores. Também existem as
chamadas dificuldades legislativas. Foi dito por Untermaier que o
direito ambiental está num certo estado gasoso, daí a dificuldade de
entendê-lo, dado o grande número de leis, portarias, resoluções,
deliberações normativas, etc. Isso porque as técnicas de produção
estão sempre mudando, e temos de nos adaptar a elas.

O que estamos vendo no Brasil e que começou com certa força nos
Estados Unidos é a questão do direito ambiental negociado. Por
exemplo, se se quer regulamentar determinado setor, chama-se esse
setor para o debate, mas acaba que esse debate, por vezes, será
aquilo que o François Ost chamou de negociação-emulação, ou seja,
ela finge ser uma negociação, porque o setor produtivo interessado
diz que, apesar de existir essa lei, no momento não poderá cumpri-la,
e que esse assunto deverá ser deixado para daqui a uns 10 anos, por
meio de uma proposta de metas e prazos para cumpri-la, fingindo que
a legislação ambiental está sendo cumprida.

Por vezes ocorre também o fenômeno da captura, em que o órgão
encarregado de fazer a política pública, ao invés de se propor a exigir
o cumprimento dessa política pública, acaba por ter um discurso como
se fosse o próprio setor produtivo. Isso é um perigo, e nós devemos
estar muito vigilantes no controle social, para que ele nunca ocorra.

Tibieza na aplicação das sanções significa fazer um levantamento
no comparativo do descumprimento das normas ambientais e da
efetiva aplicação das sanções. Esse discurso de que estamos
aplicando muitas sanções não é verdade. São apenas 5% a 10%, no
máximo, dos casos de infração ambiental em que houve efetiva
aplicação de sanção.

Por fim, um desregramento insidioso. Vai-se fazendo tantas
concessões na legislação que ela acaba por se ver deturpada. As
autorizações ambientais de funcionamento representam um risco,
porque algumas empresas, percebendo que ela é um mero cadastro,
uma mera declaração, e que se propõem a empreendimentos que na
verdade precisavam de licenciamento, usam do subterfúgio da AAF
coletiva para várias questões contíguas, para poder conseguir aquilo
que não conseguiria ou que conseguiria com mais dificuldade num
procedimento de licenciamento.
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A licença ambiental não é “insindicável” e deve ser questionada.
Todos nós da sociedade devemos estar vigilantes para bem controlar
esse processo. Quem nos traz uma advertência é o Juiz Douglas, da
Suprema Corte americana, que diz: “Os serviços oficiais encarregados
da administração da natureza estão manifestamente sob o controle de
poderosos interesses, que os manipulam através de comissões de
concertação e de relações pessoais, sendo incapazes de lhes
contrapor argumentos ecológicos.”. Se o Ministro da Suprema Corte
americana diz isso a respeito dos órgãos de fiscalização ambiental
americanos, devemos ter redobrada atenção no controle social para o
Brasil. Não somos melhores nem piores do que os Estados Unidos,
somos diferentes e podemos fazer uma coisa boa no licenciamento
ambiental, se nos propusermos a fazer esse efetivo controle social do
licenciamento ambiental. E para isso há necessidade de um novo
papel do terceiro setor.

A verdade é que 97,6% das ações civis públicas ambientais são
propostas pelo Ministério Público. Gostaria que esse número fosse
muito menor, que as entidades do terceiro setor, associações e ONGs
propusessem muito mais ações. Mas sabemos das dificuldades que
enfrentam para produzir prova. Temos melhores instrumentos, como o
inquérito civil e o poder de requisição, mas há necessidade de que as
associações brasileiras se estruturem de forma a ter patrimônio e
corpo jurídico que lhe permitam ingressar em uma seara jurídica e
debater de igual para igual com o empreendedor e o licenciador. E
não se limitar ao mero denuncismo, pois o que a maioria das ONGs
fazem, apesar de toda boa-vontade, é levar denúncias ao Ministério
Público de fatos que vêm ocorrendo, quando poderiam ser
protagonistas desse processo. E devem também fugir de ser ONGs de
chapa-branca, de ficar pedindo verba para o poder público, pois isso
as comprometerá depois. Elas precisam ter verbas e fontes de
captação próprias para chegar a uma real independência e efetivo
controle social.

Um bom exemplo é a Associação de Defesa do Meio Ambiente -
Adeam -, do Paraná. Se fizerem uma pesquisa a respeito de julgado
de reserva legal, os primeiros julgados que chegam ao STJ são do
Paraná por conta dessa Associação, que propôs mais de 300 ações
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civis públicas, com uma questão muito simples: não estava averbada,
tem que se exigir a reserva legal. Provar isso é muito tranqüilo.

Como pode ser feito nosso controle social? Atuação extrajudicial;
fiscalização efetiva; participação em órgãos colegiados licenciadores,
em que uma ONG tenha assento no Copam, mas não pode apenas
dizer “amém”, tendo postura efetiva e sendo protagonista de
questionamento; encaminhamento de denúncias aos órgãos de
fiscalização; mobilização política, para que os anseios ambientais se
traduzam em leis ambientais.

Formas de controle social pelas entidades do terceiro setor e
Ministério Público: atuação judicial; questionamento do licenciamento
ambiental, pois só porque existe licença não quer dizer que esteja
perfeito. Há muitos exemplos de questionamentos recentes, como
Serra do Cabral e Serra da Calçada, em que o Ministério Público vem
obtendo posições vitoriosas; ação popular, que qualquer cidadão que
vota e pode ser votado tem direito de propor, ainda que relativa ao
meio ambiente; ação civil pública, cujos legitimados são o Ministério
Público, o Estado, a União, o Município, a Defensoria Pública e
associações que tenham pertinência temática ambiental; enfrentarão
dificuldades nas provas; não terão direito ao inquérito civil, exclusivo
do Ministério Público; e não podem fazer ajustamento de conduta.
Portanto, o caminho para o terceiro setor seria ação civil pública, ação
popular, questionando judicialmente.

Temos bons exemplos de como podemos contribuir com
instrumentos simples. O Ministério Público fez recomendação aos
Municípios da bacia do Rico Francisco para que fizessem ecopontos
estratégicos para adequada destinação aos pneus inservíveis. Só com
essa recomendação, sem estardalhaço, sem propor nenhum ação,
Minas Gerais passou, no ano passado, do 4º para o 2º lugar nacional
em recolhimento de pneus inservíveis, que são reciclados - qualquer
Prefeito que tiver interesse poderá entrar em contato conosco e criar
um ecoponto em sua cidade; a cada 2 mil pneus, uma carreta passa
para recolhê-los.

Parcerias com as instituições, como a Polícia Ambiental, o IEF, a
Copasa e o Município de Divinópolis, para a recuperação de área de
preservação permanente urbana em Divinópolis. Já atingimos mais de
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20 mil mudas plantadas nesse projeto - Projeto Nova Margem. Um
exemplo muito importante para nós, mineiros, que temos origem na
Serra da Piedade, foi a parceria muito bonita feita no controle social
do licenciamento - todas as ONGs da Serra da Piedade procuraram o
Ministério Público, lembrando que aquela é uma área tombada nos
perímetros estadual e federal e que isso está na Constituição do
Estado de Minas Gerais; lembraram também que seria feito o
licenciamento de uma atividade minerária naquele local. O Ministério
Público, então, com o Ministério Público Federal e o Iphan, propôs a
ação civil pública para que isso não fosse feito. Estamos obtendo êxito
nessa ação civil pública e vem sendo preservado um patrimônio
histórico e ambiental de Minas Gerais, que é a Serra da Piedade.

Ainda teríamos outros exemplos no controle de agrotóxicos, como o
recolhimento de embalagens vazias, e parabenizamos a Semad, que
editou a legislação a respeito para os revendedores. Já fizemos 7
novos postos, para que 100 revendedores tenham local para destinar
as embalagens vazias. Mas ainda temos muito a crescer no controle
social do licenciamento. O Ministério Público é parceiro de todos
aqueles que queiram o efetivo cumprimento da legislação federal, e
pedimos a todos os que tenham algum questionamento ambiental que
procurem o Promotor de Justiça da Comarca, o Promotor de Justiça
de Defesa do Meio Ambiente. Por fim, queremos parabenizar, mais
uma vez, todo servidor da Semad que luta pelo efetivo cumprimento
da legislação ambiental, assim como todo policial militar do meio
ambiente que está, nos mais longínquos rincões do nosso Estado,
lutando sempre pelo efetivo cumprimento da legislação ambiental.
Agradeço a atenção de todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Sr. Fernando Antônio Leite
Obrigado, Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, guardião histórico da

bandeira ambiental nesta Casa; Dr. Alex Fernandes Santiago,
representando o Ministério Público, sem dúvida um dos principais
parceiros do Sisema na luta pela promoção da qualidade ambiental;
Maurício Boratto, uma das principais inteligências do movimento
ambientalista brasileiro; Dr. José Carlos, nosso líder e mentor



1483

espiritual; representantes do setor privado, com ou sem fins lucrativos;
colegas do Sisema, boa-noite.

O Deputado Sávio Souza Cruz colocou-me um dificultador: tenho
agora de discorrer sobre um tema que, segundo ele, está proibido por
um decreto invisível: o controle social. Por sua fala, estamos sob
censura nesse aspecto. Mas queria começar minha apresentação
trazendo exatamente uma frase do Governador Aécio Neves e outra
do Secretário José Carlos Carvalho, em que eles reconhecem não só
a importância de se ter o controle social na gestão pública, como sua
necessidade; ele é não apenas importante, mas também necessário.

Para falar em controle social, de âmbito ambiental, há três focos que
gostaria de abordar bem rapidamente. A questão dos conselhos, dos
órgãos colegiados. Dentro do sistema, temos os Conselhos de Política
Ambiental, os comitês de bacias, os conselhos de unidades de
conservação. Há o próprio aspecto da sociedade, que penso não estar
muito interessada no controle ambiental. A fala do Dr. Alex foi muito
ilustrativa quando disse que todo o mundo é a favor, desde que não
contrarie os seus interesses.

Por último, tenho uma estatística dos canais que o sistema tem, o
governo tem, de denúncia, de comunicação, para que o cidadão
possa interagir com o sistema. Mas, antes de entrar nesse assunto,
gostaria de fazer uma abordagem. Há três pilares aí: a interatividade,
a transparência e o controle social. A interatividade entre instituições,
entre conselhos, entre governos, num clima de transparência.

Gostaria de citar o exemplo do futebol, porque, quando se fala nisso,
sempre vem a pergunta: “de quem é a iniciativa, a responsabilidade
de se promover, de dar o pontapé inicial? O governo é que tem de se
abrir para a sociedade? Não promover censuras, mas dar aberturas,
criar canais e mecanismos? Ou é a sociedade que tem de reivindicar
e ter a iniciativa? Como começa esse processo do controle social? De
quem é a iniciativa? É uma dádiva ou é uma conquista? Como se dá
essa interatividade?”.

Essa é uma pergunta crucial, e gosto sempre de citar o exemplo do
futebol, que é popular e está no seio da sociedade. Se imaginarmos o
time de futebol em campo e a sociedade na arquibancada, como essa
interatividade pode acontecer por iniciativa de um e de outro. Um
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exemplo disso foi quando o Atlético estava na segunda divisão. Um
time ruim, sem recursos, mas a torcida, da arquibancada, empurrou o
time e fez as coisas acontecerem. Há outros exemplos, como o do
Cruzeiro num jogo contra o Santos, em que o time estava dominado
em campo e a torcida apática na arquibancada. Kerlon, o “Foquinha”,
fez uma jogada, a torcida se levantou, e foi promovida essa
interatividade. O futebol é um dos exemplos mais fantásticos de
controle social.

O jornalista Juca Kfouri, uma das cabeças mais brilhantes no mundo
esportivo, avalia o futebol pelo aspecto sociológico e político, mas tem
o grande defeito de ser corintiano. Na época do processo de
corrupção no Corinthians, ele sempre criticava dizendo que a torcida
devia estar interessada a respeito de onde vinham os recursos, mas
não estava. A torcida está interessada somente no resultado, se o
time está ganhando. Do ponto de vista sociológico, há o imaginário,
que é fundamental no controle social. As pessoas têm um objetivo, é
um processo solidário. Do ponto de vista político, às vezes ele é falho,
porque não inclui o todo da legalidade desse aspecto.

O ponto central que gostaria de abordar é o funcionamento dos
comitês. Sistema de meio ambiente e sistema de saúde são tidos
como as duas áreas que se primam por um controle social. Nenhuma
outra área tem de ter conselhos com poder deliberativo, com poder de
decisão. Hoje, os órgãos colegiados de Minas Gerais formam um
universo de 5 mil pessoas. São comitês de bacias, Copams,
conselhos de unidades de conservação. Seria, em tese, um controle
social muito eficaz, de quem tem poder de decisão. Os conselhos têm
poder de normatizar, de estabelecer diretrizes. Por que isso não
funciona? Esse é um gargalo que nos aflige no Sisema.

Preocupa-me muito ver que há uma tendência, quando nos
reunimos com os comitês, de uma expectativa de profissionalização.
O exercício do controle social é um exercício de cidadania, ideológico,
de militância. Mas há um universo de muitos que acham que o
conselho, para funcionar, precisa de uma benesse pessoal.

Certo dia, estava no Sul de Minas, participando de uma reunião,
falando das dificuldades e das estratégias para fazer-se um comitê,
quando uma senhora disse: “Isso só funcionará se houver salário; do
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contrário não funciona”. Respondi-lhe: “Doutora, a senhora é
Procuradora-Geral do Município, já é remunerada para representá-lo”.
Ela me disse: “Ah, não! Mas isso aí é mais trabalho, então teria de
haver, Fernando”.

Vi, no Sul de Minas, mobilizadores de comitês, como meio de
convencer os cidadãos a aderir à causa e a cumprir este papel
previsto em lei de exercer este controle social, prometerem assim:
“Hoje não há, mas quem sabe um dia teremos um salário”. Deixo uma
pergunta aos senhores, que têm uma noção da Política Nacional do
Meio Ambiente e da Política Nacional de Recursos Hídricos: “o que a
sociedade, mediante o Estado, tem para fornecer a esses cidadãos, a
fim de que exerçam a sua função de Conselheiros e façam realmente
o controle social?”. É um desafio a que temos de responder. Tenho
muito medo de essas reivindicações se tornarem esculhambações,
como ocorre no próprio Parlamento. Por exemplo, um Senador da
República hoje ganha, como auxílio-paletó, R$2.700,00 por mês, o
que é o dobro do salário de um técnico do IEF, com todos os
benefícios e salário bruto para enfrentar o controle social da máfia do
carvão, que, aliás, age não para responder à reivindicação legítima
dos produtores que estiveram aqui hoje, mas em razão de ameaças
de morte e tudo o mais.

Realmente, de alguma forma, o Estado tem de prover esses agentes
para que funcione esse controle. De que forma? Hoje existe um
decreto em que o Estado paga, ressarce as despesas dos
representantes do setor privado sem fins lucrativos. Isso é suficiente?
Como disse hoje o Dr. Shelley, pela manhã, estamos investindo em
treinamento para que tenham conhecimento da legislação. Realmente
é um processo complexo. O controle social tem dificuldade de
funcionar, embora esteja previsto em lei, e sem dúvida o canal
competente para essa efetividade são os órgãos colegiados; todavia
temos gargalos para o funcionamento.

O outro aspecto é o interesse da sociedade em exercer esse
controle social. Quanto à fala do Dr. Alex, ele pode ser, desde que não
contrarie... Ele carece realmente de um conceito, de um imaginário, de
uma visão e de um ideal. Podemos citar, por exemplo, Itamarandiba,
que é o centro de atuação da máfia do carvão. Lá há os agentes.
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Todos sabem nome, endereço, número de telefone, CPF, “hobbies”
deles, e nada acontece. A sociedade não está nem aí. Quem vai a
Itamarandiba... Os técnicos do IEF ficam encurralados, sofrendo
ameaças de morte. Quando se pergunta se existe ali uma associação
ou uma ONG que atue e promova um ponto de equilíbrio, a resposta é
não. Principalmente no Jequitinhonha, preocupa-nos mais o
desmatamento onde há os principais acervos ecológicos do Estado e
remanescentes de vegetação. Verificamos que a sociedade está
ausente no que se refere a pleitear e fazer um contraponto. Os
técnicos do IEF ficam sozinhos - aliás, alguns até se corrompem. Se
isso for constatado - aliás, já houve até caso de demissão -, pode-se
dizer que é um ato de protesto de cidadania, tamanho o isolamento.
Isso mostra um pouco o interesse da sociedade nesses casos.
Pontuando isso, trouxe uma ilustração dos canais de interatividade
que existem, nos quais se podem fazer denúncias: Ouvidoria
Ambiental - não sei se o Dr. Guilherme está presente com a sua
equipe, mas ele tem muito entusiasmo com o seu trabalho, que é
realmente diferenciado -; Ministério Público, que tem, em seu “site”,
um formulário para que sejam encaminhadas denúncias; Centro de
Atendimento ao Denunciante - CAD, da Semad, em que o sistema
está começando a fazer uma gestão de todas essas coisas; Diretoria
de Meio Ambiente e Trânsito - DMAT -; IEF e Igam. Só para se ter
uma idéia, para uma análise sociológica, há o caso da Ouvidoria
Ambiental, que recebeu 209 denúncias em 2007. Ali estão destacados
por regiões e há algumas curiosidades, como, por exemplo, o
Triângulo Mineiro, que teve apenas 2%, e a Central Metropolitana,
onde houve mais. Realmente, o Triângulo pensa muito em
desenvolvimento e pouco em meio ambiente. Ali são dados da
Ouvidoria sobre a natureza das denúncias. Há uma tendência de
desmatamento e mineração. Estas são as denúncias recebidas pelo
CAD em 2006. Estes dados são referentes à Agenda Marrom, mas
também servem para ilustrar, numa amostragem, o que causa mais
indignação à sociedade e o que mais a move, o que motiva mais as
pessoas a fazerem contato com um órgão oficial. Ainda por região.
Não se tratando da Agenda Marrom, o Triângulo Mineiro se redime um
pouco. O problema do Triângulo é mais o desmatamento. Ali estão as
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origens das denúncias que chegam: boletim de ocorrência da Polícia
Militar, processo do Ibama e os instrumentos mais usados. O CAD
recebeu 3.576 denúncias num ano. Se pensarmos que o Estado tem
18 milhões de habitantes... A Polícia Ambiental é a que mais recebe
denúncias, é o maior interlocutor. No ano passado, foram 104 mil
denúncias. Ali é IEF de Belo Horizonte. Não tivemos como tabular as
denúncias das regiões do interior. Isso será feito por meio da
integração do Centro de Atendimento ao Denunciante. Para concluir,
gostaria de deixar uma frase do sociólogo Rudá Ricci, em que ele
defende a tese de que a gestão participativa, os controles sociais se
fazem por meio de espaços como este e têm de ser construídos e
fomentados para que ocorra o debate e as discussões: “É obrigação
nossa reconstruir a crença na política e nos espaços públicos. Este é
o objetivo da gestão participativa. É uma questão ideológica de
cidadania”.

Deputado Antônio Carlos Arantes, quando o senhor discorreu sobre
a questão dos segmentos, apresentou um contraponto do grande
movimento em que havia uma faixa que dizia que o campo seria
extinto. O senhor disse que não concordava e que os grandes
empreendimentos tomariam conta, expulsando dali os produtores.
Gostaria de deixar uma reflexão e um convite. A reflexão é a seguinte:
às vezes, percebemos que grandes empreendimentos, o grande
capital, por terem um controle social, internacional e do mercado,
ainda deixam reservas. Muito do que sobrou deve-se ao fato de estar
nas mãos de empresas. Os 1.000ha que sobraram da Mata do
Jambreiro foram da famigerada e malfalada MBR; do restante, a
especulação imobiliária comeu tudo. Se tomarmos como exemplo a
área de produção rural, veremos que na mão do produtor rural não
está sobrando nada. O Deputado Antônio Júlio fala muito em omissão,
diz que a Assembléia foi omissa. Faço uma reflexão: será que não
temos uma missão maior de fazer um esforço para convidar esses
produtores a construir políticas públicas que sejam alternativas para a
conciliação e a preservação das nascentes e para a preservação do
meio ambiente com a geração de trabalho e renda? O Dr. Sérgio
Mário Regina dizia que os ambientalistas só teriam sucesso quando
tivessem capacidade e estratégia de alinhar-se ao produtor rural,
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porque ele realmente é o guardião. Na semana atrasada, estive no
Jequitinhonha e participei de uma reunião com alguns pecuaristas.
Uma das políticas públicas que discutimos com o grupo lá, alguns
técnicos da Emater, refere-se ao resgate daqueles projetos que havia
no governo Azeredo. Esses projetos valorizavam os produtos
agroartesanais com tradição, que estão sendo ameaçados pela
globalização. Havia o Pró-Cachaça, que foi o mais bem-sucedido, o
Pró-Queijo do Serro, o Pró-Queijo da Canastra, o Pró-Lingüiça, o Pró-
Doce de Araxá e o Pró-Carne-de-Sol. Quando nos reunimos para
discutir a viabilidade de termos uma política pública de fomento àquele
produto que já existe, que já tem uma marca e que é possível
fortalecê-lo num sistema de manejo, que não seja necessário suprimir
a vegetação e não ser uma alternativa - como defendem muitas
lideranças - de levar o modelo do Triângulo Mineiro para lá, fiquei
muito impressionado e lembrei-me do que o senhor disse. O que está
acontecendo? Os produtores estão desestimulados e não têm
condições de sobreviver na terra, principalmente de abrigar os filhos,
por isso estão vendendo suas terras. Com isso, surge o capital, e o
compromisso realmente é só com o capital. Vejo lá dois capitais: lá
está o capital médio irresponsável, não se trata daquele capital de
multinacional que, por exemplo, ainda tem um controle de mercado
internacional. Eles vão lá, tiram uma licença, extrapolam-na e fazem
um desmatamento desordenado. Então, estamos fazendo um grupo
para discutir essas políticas públicas e estamos com esse estudo de
caso da carne-de-sol. Esse grupo estamos trabalhando sob a
coordenação do Secretário José Carlos Carvalho. Queria convidar o
senhor e principalmente os produtores a discutir determinadas idéias,
já que estamos conversando com alguns produtores lá no
Jequitinhonha. O que é um grupo? É um canal de comunicação de
produtores pensantes que podem contribuir com sugestões de
políticas públicas. Exemplo concreto disso é o Pró-Carne-de-Sol, cujo
projeto já existiu, como é o caso do Pró-Cachaça. Obrigado e
desculpem-me extrapolar o tempo.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates
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- Os esclarecimentos prestados são os mesmos publicados acima.
Debates

O Sr. Presidente - Recebemos cinco perguntas. A primeira será feita
oralmente. Após o primeiro questionamento, encerraremos as
inscrições por causa do avançado do horário. Vou passar a palavra ao
Deputado Padre João, que gostaria de fazer algumas perguntas à
Mesa.

O Deputado Padre João - O tema é o controle social e a eficácia do
licenciamento. Pergunto ao Secretário como está a estrutura dos
técnicos, sobretudo da Feam. Para garantir um controle social, temos
de ter uma transparência total nas audiências públicas. Pelo que
temos acompanhado, os dados e o formato das audiências públicas
não são públicos de fato. Os dados são muito técnicos. As
informações do EIA-Rima apresentado pelo empreendedor não são
checadas com precisão. Há um problema de suporte técnico, de
pessoal, principalmente. Estendendo minha pergunta, Secretário,
gostaria de saber sobre a remuneração da Feam. Ela tem perdido
técnicos para a iniciativa privada? Isso compromete o trabalho. Tenho
acompanhado de perto, sobretudo, as licenças para as hidrelétricas. O
Maurício entrou na questão do pós-licenciamento. O que resta ao
povo? No pós-licenciamento, as condicionantes não vêm sendo
cumpridas. Poderia dar um exemplo concreto da Usina Hidrelética de
Candongas, onde estive na semana passada. A água que está sendo
fornecida à população é uma lama. Se não fosse uma nascente no
local, aquele povo estaria passando sede ou já estariam todos
contaminados. Será que o nosso amparo e salvação vai ser o
Ministério Público? Como avançarmos para um sistema mais eficiente,
garantindo que as audiências sejam, de fato, públicas? Somente
assim, teremos um controle social de fato. Os dados são muito
velados, dificultando a participação da sociedade nas audiências. Com
essas dificuldades, não há um controle social eficiente.

O Sr. Presidente - Antes de o Secretário responder, vamos ouvir a
pergunta da Cíntia Cardoso, da Associação Nacional de Órgãos
Municipais de Meio Ambiente - Anama - e da Prefeitura de Belo
Horizonte.

A Sra. Cíntia Cardoso - Boa-noite a todos. Agradeço o convite para



1490

participar do evento. Trabalho na Secretaria de Meio Ambiente de
Belo Horizonte e sou representante da Anama. Sei que não estou
conversando com interlocutores favoráveis à municipalização da
gestão ambiental, mas entendemos que a municipalização é um
processo, não é algo imediato. Ela é um processo que deve
acontecer. Questiono ao Secretário de Estado se não seria um dos
deveres da Secretaria de Estado criar mecanismos para que
pudéssemos chegar à municipalização efetiva. Entendemos que,
quanto mais capilarizada estiver a gestão ambiental, maior o ganho de
eficiência e efetividade. Em relação ao controle social, este também
acontecerá se tivermos um processo de municipalização. Em relação
às constatações que teve, em sua pesquisa, sobre a autorização
ambiental de funcionamento, pergunto ao Maurício Boratto se esse
não seria um dado a fortalecer o discurso da municipalização. Se ele
não tem a efetividade pretendida quando elaborada, não seria uma
alternativa realmente tratarmos a municipalização como uma
prioridade de governo? Não seriam os Municípios chamados para o
diálogo, para criarmos mecanismos de capacitação e composição de
corpos técnicos para trabalhar a gestão ambiental? Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Em virtude do horário, vou pedir a cada
participante que anote o tema sobre o qual deseja pronunciar-se, e, ao
final, faremos uma última rodada para cada participante responder às
indagações e fazer suas considerações finais, para dar uma maior
agilidade aos nossos trabalhos. Vamos passar a palavra para o Sr.
Zezé Martins, ex-Prefeito e produtor rural de Delfinópolis. Estão
encerradas as discussões.

O Sr. José Geraldo Franco Martins - Boa noite a todos. Gostaria de
agradecer e cumprimentar o Deputado Fábio Avelar e, em especial, o
Secretário José Carlos. Quero, José Carlos, nesta oportunidade, falar
como produtor rural e ex-Prefeito de Delfinópolis, companheiro político
do Governador Aécio Neves desde que era Deputado Federal. Várias
vezes esteve em minha cidade e freqüentou meu rancho. Fui
convidado, na semana passada, a participar de um manifesto para
estar presente aqui, hoje, neste evento, por meio do Sindicato Rural
de Passos, um sindicato superorganizado da nossa região, onde
estavam presentes 50 Presidentes de sindicatos rurais da região.
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Devem ter vindo uns 30 ônibus. Saímos de lá às 3 horas da manhã, e
muitos vão voltar ainda hoje. Muitos não vieram em razão dos
compromissos do dia-a-dia, e outros por não poderem pagar
hospedagem acima de R$100,00. Embora respeite o pronunciamento
dos dois Deputados que me antecederam, não concordei quando
falaram que nosso Governador não é democrático. Minas Gerais deve
ter orgulho do Governador que tem. Nunca se fez tanto para o Estado
como está fazendo o Governador Aécio Neves. Conheço nosso
Governador há muitos anos e sei que é de uma democracia altíssima.
Para ajudar, Secretário, tenho quase certeza de que o Governador
não está sabendo das conseqüências dessa lei federal que originou
esse decreto. Poderíamos falar que nosso país é um continente.
Nosso Estado é maior que a França. Essa lei não pode ser aplicada
igualmente para todos no País e no Estado.

Quero falar da minha região. Até agora não vimos nenhum produtor
do Norte de Minas. Estamos falando da nossa região, o Sul, formada
de pequenos e médios produtores rurais. Às vezes a nossa região
paga caro por ter a fama de melhor região do Estado, e ficamos muito
prejudicados com os recursos do Estado. Nossa região é rica em
produtores rurais, trabalhadores dignos, rica em água e em minas e
contribui com boa parte da energia elétrica do nosso país. Em nossa
região - Delfinópolis, Cássia, Passos, São Sebastião do Paraíso, que
aqui está representada pelo Deputado Antônio Carlos Arantes -, uma
propriedade de 20 alqueires normalmente tem três, quatro, cinco
minas de água, enquanto uma propriedade de 200 alqueires, no Norte
de Minas, tem uma mina de água.

Então gostaria, Secretário, que fosse levado ao conhecimento do
Governador esse decreto que está deixando o produtor rural da minha
região, Sudoeste e Sul de Minas, de cabeça quente. Se esses
produtores forem levar a ferro e fogo essa lei, ela acabará não só com
o produtor, mas também com boa parte da produção agrícola que
ajuda a sustentar o nosso Estado.

Deixo essa sugestão para que, de forma legal, fosse olhada a
questão dos pequenos produtores. Uma ambientalista disse que os
produtos vendidos pelo pequeno produtor são para matar a fome de
cada brasileiro.
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Na eleição passada, sem medo de errar, na minha região, 90%
acompanharam os passos do Governador Aécio Neves. Não estamos
arrependidos por isso. Tenho certeza de que V. Exa. levará ao
conhecimento do Governador a situação crítica dos médios e
pequenos produtores do nosso Estado em função desse decreto.

Caminharemos de cabeça erguida com o nosso Governador nos
próximos dois anos em direção a qualquer cargo que ele almejar.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Haverá mais uma pergunta, do Sr. Marcelino
Marra, Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de
Sacramento.

O Secretário Marcelino Marra - Primeiramente, boa noite a todos. O
Antônio Fernando Leite fez uma crítica ao Triângulo Mineiro dizendo
que a região só sabe buscar desenvolvimento e não tem zelo pela
questão ambiental. Quando da instalação de uma indústria
sucroalcooleira em nosso Município, uma das nossas primeiras ações
foi visitar o Copam junto com empresários para que a entidade fizesse
uma visita técnica de orientação do investimento. Foi uma ação
preventiva. Assim é em outros investimentos, como na própria
construção da usina de resíduos sólidos.

Há dez anos, Sacramento fez a coleta de tratamento de esgoto.
Portanto, não é bem assim essa sua afirmação em relação ao
Triângulo Mineiro. Aliás, entre Sacramento e Delfinópolis temos uma
estrada denominada por nós de Ecológica. Isso é interessante, não é,
Zezé? Então, acredito ter sido um equívoco da sua parte em relação
ao Triângulo Mineiro.

A minha preocupação diz respeito aos técnicos do IEF. Há uma
ausência muito grande e uma falta de efetivo no meu Município, pois
Sacramento não tem um técnico do IEF. O que tem é locado, uma vez
por semana, no máximo duas, ao meu Município. Vejam que temos
3.071km² de extensão. Duas usinas da indústria sucroalcooleira
deram entrada no Indi, no governo do Estado, nos órgãos ambientais
para conseguir licenciamento para se instalarem em Sacramento.
Além disso, temos 28.000ha no setor de silvicultura; 33.000ha no
setor de milho e 25.000ha no de soja.

Então, onde estão esses técnicos? O Deputado Padre João fez uma
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indagação importante. Será que estamos perdendo para a iniciativa
privada? Não é hora de termos suprida essa necessidade? Ficará
apenas a cargo do Município a fiscalização e o licenciamento, ou o
Estado participará disso?

Assim, há uma carência muito grande do Estado em relação a
técnicos do setor ambiental. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Há mais uma pergunta, a ser feita oralmente pela
Alcione Ribeiro de Matos, da Feam.

A Sra. Alcione Ribeiro de Matos - Cumprimento o Maurício Boratto
pelos resultados da sua tese. Há muito de verdade nela. Temos de
aceitar isso. Peço permissão ao Dr. José Carlos Carvalho e aos meus
colegas para admitir esses resultados, principalmente do pós-
licenciamento.

Sou funcionária da Feam há 22 anos. Parece que o senhor publicou
como “péssimo e muito ruim” o resultado que obtivemos em relação à
avaliação do pós-licenciamento. Realmente, quero admitir, Sr.
Secretário, que pós-licenciamento não é mesmo o nosso forte.
Trabalho com isso já há muitos anos, e, desde que entrei para a
Feam, cuidamos do automonitoramento. Fui gerente de uma divisão.
Aproximadamente em 2000, 2001, transferimos o automonitoramento
das divisões específicas de química, metalurgia e mineração para
uma divisão específica a fim de trabalhar com o monitoramento,
divisão essa que existe até hoje, mas que está necessitando de mais
vontade política e maior investimento.

Venho desenvolvendo um trabalho desde 2002, o Projeto Fenóis,
que cuida do automonitoramento das indústrias siderúrgicas de Sete
Lagoas. O projeto tem a cidade de Sete Lagos como piloto, mas há
outras siderúrgicas fortes, como é do conhecimento da maioria.
Estamos trabalhando com resíduos de pó do balão. São toneladas e
toneladas de resíduos sólidos dispostos inadequadamente, os quais
contaminam as terras subterrâneas, principalmente as de Sete
Lagoas, sendo preciso lembrar que o abastecimento de água desse
Município é feito por meio de poços artesianos.

Há seis anos, tentamos conseguir recursos para desenvolvimento
desse projeto, um recurso que considero até pequeno. Refiro-me a
R$100.000,00 para um projeto de pesquisa, o que é praticamente
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nada. Para o projeto ser mais de natureza prática e não acadêmica, já
tentamos ajuda do Ministério do Meio Ambiente, mas nada
conseguimos. O mesmo aconteceu com a Fapemig. Agora estamos
tentando ajuda junto ao Fhidro.

Quero parabenizá-lo, reconhecer nosso fraco e sugerir maior
investimento nessa área.

O Sr. Presidente - Mais uma pergunta a ser feita oralmente, pela
Isabel Aparecida Ribeiro, Presidente do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável de Passos.

A Sra. Isabel Aparecida Ribeiro - Boa noite a todos. Meu nome é
Isabel Aparecida Ribeiro, sou de Passos. Estou aqui para fazer uma
pergunta ao Secretário José Carlos Carvalho: quando se fala em
desenvolvimento sustentável, os senhores estão pensando no
pequeno e no médio produtores? Sou uma pequena produtora rural
que vivo encurralada, vivo em função do próximo ano. Todo ano é a
mesma coisa. Nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos, lutamos,
lutamos, lutamos, e nada sobra. Há pouco tempo, sobrou-me uma
multa pelo fato de eu desmatar um pasto onde havia assa-peixe,
alecrim e ora-pro-nóbis. Um fiscal foi até lá e me autuou. A área era
de 0,78ha, não dava nem um alqueire. Paguei duas multas e sofri um
processo. Plantei café naquele espaço, e o Promotor queria que eu
arrancasse o café e plantasse árvores ali.

A área em que moro é praticamente 100% mata. Onde estava o
respeito ao produtor, quando aquele policial foi até a minha roça
plantada e me autuou, sendo que, ao olhar ao redor, ele só via mato?
Eu estava ali tentando sobreviver. Fui processada e autuada. Hoje já
acertei tudo e estou livre do processo. Todavia vivemos ainda em
função do ano seguinte. Não temos sustentabilidade. Quando se fala
em desenvolvimento rural sustentável, eu, como Presidente de um
conselho que reúne nove associações rurais, sofro com meus
produtores porque todos estão deixando de acreditar. Estão saindo do
campo em direção às cidades. Produtores que possuíam terras, que
eram pequenos proprietários, estão trabalhando como serventes de
pedreiro nas cidades, porque não têm condições de continuar no
campo, pois não mandam no que é deles. A lei tem de buscar a
preservação. Temos consciência disso, e queremos preservar, mas
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com consciência, com respeito. Vamos respeitar o produtor, vamos
respeitar o trabalhador rural. É da terra que vem o sustento.

Daqui há alguns anos, se quem faz as leis continuar nesse
disparate, não só as autoridades, mas todos os habitantes do mundo
terão de plantar arroz, feijão e outros alimentos em latinhas, uma vez
que não vamos poder trabalhar em nossas propriedades. Então, deixo
às autoridades responsáveis pelas leis essa reflexão. É preciso
pensar nisso e levar ao governo essa questão. O governo libera
financiamento, recurso; o produtor vai lá, planta e se enterra até o
pescoço, porque o que colhe e vende não suporta as despesas. Tudo
o que usa é muito caro. Quando vende o seu produto, não vê
resultado. Quando vamos comercializar nossos produtos, não temos
sustentabilidade. Não temos respeito frente aos atravessadores,
porque vendemos um produto por um preço em cima do qual ele
ganha três vezes mais.

Em Minas Gerais, os impostos são um absurdo. Aqui, o valor do
quilowatt de energia é mais caro que nos demais Estados. E dispomos
de energia. Então, pensem, raciocinem, olhem por nós. Vocês estão
aqui para nos representar. Vivam um pouco do nosso dia-a-dia.
Talvez alguns não conheçam nossa realidade, não sabem o que
passamos, o que enfrentamos no nosso dia-a-dia, na roça. Enfrento o
canavial; se for preciso, corto cana. Também trabalho com produção
de cachaça, mas vou ter de parar, já que as leis não me deixam
continuar. Se eu for enfrentar as leis ambientais, conceder reservas,
como a lei exige, vou ter de parar.

Portanto pensem, reflitam. Não deixem o nosso povo se acabar. Da
maneira como está, daqui há alguns anos não vai mais existir
produtor. Sou mãe de três filhas, que me falam: “Não mexa com isso”.
Quando as chamo para me ajudar a moer cana, correm para dentro
de casa, ou seja, não querem sofrer o que eu sofro. Daqui há alguns
anos, como será?

Por favor, assumam uma responsabilidade que é de todos nós.
Quando se faz uma lei, não se deve pensar apenas na preservação. É
claro que temos de preservar. Como disse o amigo que se manifestou
antes de mim, há várias nascentes em nossa região, com as quais
ninguém quer acabar. Queremos preservá-las.
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Um vizinho nosso foi multado e autuado porque dois bezerros de
sua propriedade estavam dentro de uma reserva legal que ele já havia
concluído. Ou seja, foi autuado porque seus bezerros não poderiam
estar lá, apesar de a reserva lhe pertencer. Então, já que tem de ser
reserva legal, o governo deveria pagar por isso.

Se possuo 5 alqueires de terra, vou reservar 5% para o governo e
não vou receber nada? Além disso, ainda vou ser autuada, caso algo
ocorra? Se uma criação minha entrar lá, serei multada por ela estar
dentro do que é meu? Na ocasião, questionei. Quem é católico sabe
que a vaca aqueceu Jesus Cristo, quando Ele nasceu. As fezes do
bezerro valem como esterco. Então, mesmo sendo proprietário da
terra, ele foi autuado e teve de pagar a multa. Ou seja, doou a reserva
para o governo, fez a cerca, enfim, tudo foi por sua conta, mas ainda
assim ele teve de arcar com a multa. Trata-se de um ato
inconseqüente. As pessoas que vão à nossa comunidade aplicar
multas são treinadas para respeitar o produtor? Creio que não, pois
não fui respeitada dentro da minha propriedade. Na ocasião,
questionei: “Meu filho, olhe à sua volta; você só está vendo mato”.
Desmatei aquilo que não serve para nada: ora-pro-nóbis, assa-peixe e
alecrim. Plantei café para a minha sobrevivência. Ainda assim,
aplicaram-me uma multa.

Portanto é preciso que se reúnam as pessoas responsáveis pela
elaboração das leis, a fim de conscientizá-los. Se eles estivessem em
nossa situação, talvez não pensassem dessa maneira. Sofremos, pois
a maioria do povo brasileiro não nos respeita. Os que estão lá em
cima nos pisoteiam, esmagam-nos, mas é de nós, pequenos
produtores, que todos dependem. Se deixarmos de produzir, meus
amigos, o que será do mundo amanhã? Obrigada.

O Sr. Presidente - Passaremos à última pergunta oral. Com a
palavra, o Sr. Antônio Donizete Passos, Fiscal de Meio Ambiente.

O Sr. Antônio Donizete Passos - Boa noite a todos. Parece-me que,
durante todo o dia, tudo que precisava ser falado foi dito. Como Fiscal
de Meio Ambiente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae -,
de Passos, não poderia deixar de apresentar a minha palavra ao
Secretário José Carlos para que leve nossa mensagem ao
Governador. Militamos no meio rural e ficamos preocupados,
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realmente, com o pequeno produtor, que sofreu durante toda a vida.
Ele reclama, reclama, e sempre tem muita razão. Perguntas são
feitas, mas não estamos ainda muito por dentro da lei para explanar o
seu conteúdo. Ficamos preocupados porque o pequeno produtor,
onde pode colocar 10 animais, precisa colocar 20 ou 30, e num
pedaço tão pequeno. Dirigem perguntas a mim todos os dias:
“Zetinho, se fecharmos 30m à beira desta água, neste pasto em que
os animais, para conseguir um pedacinho de grama, quase precisam
de um alicate, você acha que conseguiremos sustentar os animais
sem que eles invadam a área?”. Essa é a pergunta que mais ouço dos
pequenos produtores de Passos. Acho que eles realmente têm razão,
porque não é possível conservar, e depois não poderão cortar uma
árvore para reformar a cerca. Vemos com muito carinho o pedido que
fazem.

É bom ter a oportunidade de usar a palavra na Assembléia
Legislativa. Fico muito feliz com isso, e agradecemos a todos vocês,
na pessoa do José Carlos, por nos dar a oportunidade de podermos
levar ao pessoal como será essa lei.

Estamos preocupados porque ainda não foi definido ou decidido
nada. Esperamos que todos possam olhar com muito carinho a
questão. Ninguém quer destruir o meio ambiente, como foi falado aqui
hoje milhares de vezes. Então o mais importante é que se possa
amenizar e fazer com que ela possa ficar adequada para todos. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Farei agora três perguntas encaminhadas à
Mesa. Em seguida, passarei para os comentários de cada integrante
da Mesa.

Pergunta do Sr. Eduardo Balho, da Florente Consultoria Ambiental,
dirigida ao Sr. Fernando, da Semad: “Já foram aprovados projetos de
averbação de reserva legal, com o plantio intercalar de seringueira
com nativas. Como a Semad vê essa iniciativa de utilização
econômica da RL?”.

Pergunta do Sr. Kélcio Antunes Salgado Lemos, da Central de
Associações Rurais de Cássia, dirigida ao Secretário de Meio
Ambiente: “Por que todas as possíveis aberturas que temos nas leis
ambientais do Estado sempre estão a critério do técnico do meio
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ambiente, e não a critério dos órgãos ambientais? Isso não provoca
distorção na aplicação da lei?”.

Pergunta do engenheiro agrônomo Orlando Rolón, dirigida ao Sr.
Maurício Boratto, com o seguinte teor: “Para emitir uma AAF, é
necessário também a ART? Como consultor, faço o projeto e oriento o
cliente com consciência ética e técnica. Talvez o que poderia ser feito
é avaliar o comprometimento do profissional, então sugiro que o
profissional técnico seja também registrado no órgão ambiental para
fazer licenciamento ambiental”.

Iniciaremos com o Fernando, a quem passo a palavra pedindo que,
após as respostas, faça as suas considerações finais.

O Sr. Fernando Antônio Leite - Quando fiz referência ao Triângulo
Mineiro, tentei comentar a interpretação dos dados projetados. Eram
2% do Triângulo, o menor índice de iniciativa de todas as regiões.
Realmente, fiz o comentário de que a preocupação no Triângulo, dos
três pilares, econômico, ambiental e social, é uma tradição; é um
desenvolvimento que tem essas características. Recentemente, recebi
informações da Supram de que há projetos de instalação de usinas
sem disponibilidade hídrica. Segundo dados da Superintendência, já é
possível suportar um desenvolvimento maior. Se você precisar de 1m2

de cerrado no Triângulo Mineiro, terá dificuldades. Falar de reserva
legal no Triângulo é criar constrangimentos semelhantes ao se falar
de corda em casa de enforcado.

A outra pergunta está relacionada àquele contexto de buscarmos
inteligências agregadas nos produtores rurais, nas cabeças
pensantes, para que haja propostas como essa. Precisávamos do
envolvimento de universidades, de estudos, porque, a princípio,
acredito que isso seja um instrumento de preservação da
biodiversidade, compatibilizando com geração de trabalho e renda.
Essa é uma das diretrizes das quais o Secretário nos informou, sobre
estudar e avaliar essa questão. Ele nos disse que, para a agricultura
familiar, já existe legislação, não é? A informação que temos é de que
isso ainda não foi instrumentalizado ou legalizado. Trata-se de
pesquisa ainda. Já existe instrumento legal para a pré-agricultura
familiar?

O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - Para responder aos
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eventuais questionamentos e fazer os comentários finais, com a
palavra, o Sr. Maurício Boratto Viana.

O Sr. Maurício Boratto Viana - Antes de responder às três perguntas
que me foram dirigidas, gostaria de agradecer a todos os que estão
nos ouvindo valentemente até as 19h50min.

Deixarei à disposição da Assembléia não só a apresentação, mas
também um volume da dissertação, que talvez seja muito útil para o
próximo seminário “Minas de Minas”, e uma cópia digital. Quem tiver
dificuldade pode enviar-me “e-mail” para o endereço
mauricio.boratto@camara.gov.br, e responderei com o maior prazer.

A primeira pergunta, do Deputado Padre João, diz respeito aos
técnicos da Feam. O Secretário também deverá fazer uso da palavra.
Esse é um dos pontos de pesquisa da minha dissertação. Realmente,
a situação está muito crítica. Em recente concurso realizado para a
Semad, para os órgãos seccionais e para a Feam, o salário inicial era
de R$1.500,00. Comparando com valores salariais médios da Feam
em 1999, levantados pelo PNMA, o salário estava na faixa de
R$2.300,00. Ou seja, sete anos depois, o salário inicial é muito
inferior. A situação é crítica e leva a um esvaziamento do órgão
ambiental, uma descontinuidade das ações de licenciamento e
fiscalização, o que é ruim para o meio ambiente.

Agradeço à Cynthia a pergunta sobre municipalização. No
questionário que apliquei, essa pergunta também foi feita. Queria
saber o que ator-chave entendia sobre regionalização, e 100% foram
favoráveis a ela. A outra pergunta era se se deveria ficar apenas na
regionalização ou se seria possível avançar para a municipalização.

As respostas foram as seguintes: 62% entenderam que, num futuro
próximo, deveria haver municipalização; e 38% entenderam que não,
ou seja, que se deveria ficar só na regionalização. Isso porque
aqueles que responderam que não entendem que os interesses dos
Prefeitos falam mais alto que o interesse comum e que a maioria dos
Municípios nunca conseguirá se aparelhar e que os limites
administrativos não coincidem com os das bacias hidrográficas e
ecossistemas que devem constituir a base da avaliação ambiental.
Esses foram os três argumentos para a não-municipalização, ou seja,
para ficar só na regionalização.
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Por fim, a última pergunta, do engenheiro agrônomo Orlando Rólon.
Quando eu era conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias -
parece que o Orlando já foi embora -, tentamos fazer isso, ou seja,
quando um estudo era ruim, enviávamos ao Crea um aviso de que
aquele estudo tinha sido ruim. Mas é algo complicado, porque o
cadastro que o senhor sugere aqui já existe, isto é, você já tem de
estar no cadastro do órgão ambiental. O problema é colocar isso na
prática, para que possamos saber o que vai fazer com que uma
pessoa ou uma empresa de consultoria seja colocada numa lista
negra. O fato, por exemplo, de se ter um EIA-Rima reprovado seria
uma razão para isso? É difícil questionarmos, porque, às vezes, o
próprio EIA-Rima pode dizer que aquela área não é viável ou que ela
é viável só sob certas condições. Fica muito difícil saber.

Essas discussões evoluíram no sentido de que o próprio mercado
daria conta destes, vamos dizer assim, maus profissionais. Na
pesquisa que fiz, infelizmente, os casos que vi eram de engenheiros
agrônomos que prestavam serviços a empreendedores minerários e
que atuavam simplesmente para tirar a documentação da AAF. Eles
até podiam dar alguma orientação, mas elas ficavam só no papel, e
depois eles não voltavam à lavra para saber como estava o
andamento. Esse é um problema, por isso até poderíamos pensar
numa forma de como descadastrar uma pessoa que fizesse um mau
estudo.

Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a paciência de todos.
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Passamos a palavra ao

Promotor Alex Fernandes Santiago, para resposta e considerações
finais.

O Promotor Alex Fernandes Santiago - Boa noite a todos. Antes de
me despedir dos senhores, gostaria de corrigir uma injustiça, já que
deixei de cumprimentar o Dr. Agnaldo, Promotor de Justiça e
Coordenador das Promotorias de Justiça dos Rios Pardo e
Jequitinhonha, e o Dr. Luciano Alvarenga, nosso técnico do Ministério
Público, uma vez que tive olhos apenas para a ala feminina do
Ministério Público aqui presente, no que, aliás, faço muito bem.

Quanto a minha despedida, o que tenho a dizer aos senhores,
pequenos produtores rurais, é que possuem garantias na legislação



1501

federal das quais os senhores não fazem uso. As propriedades de até
30ha, em sua grande maioria, e as propriedades de até 50ha, na
região do Polígono da Seca, em Minas Gerais, têm direito a que haja
averbação da reserva legal, de forma gratuita. Os senhores têm direito
a ter a assistência técnica do IEF gratuita, está no Código Florestal,
bem como o direito à própria averbação, também gratuita.

Outro benefício para a pequena propriedade rural, mas apenas para
aquela que conte com a exploração dos próprios familiares ou de
terceiros, é que ela pode computar, na sua área de reserva legal, o
plantio de espécies exóticas, ou seja, espécies que não são do País e
árvores frutíferas ou ornamentais. Então, muitas das críticas que se
fazem da reserva legal, em verdade, decorrem do desconhecimento
desse instituto, daí o convite, a proposta para que façamos um debate
mais aprofundado sobre a reserva legal, bem como sobre outras
vantagens, como computar aqueles que têm mais de 50% de área de
preservação permanente na sua propriedade. Então, que isso seja
somado à área de reserva legal, isto é, esse ponto que também pode
ser feito se houver mata ciliar.

Dessa forma, muitas das críticas que se fazem em relação à reserva
legal são por desconhecimento do instituto, portanto merece ser
aprofundado o debate a respeito.

Agradeço à Assembléia Legislativa mais uma demonstração de
democracia, o convite formulado ao Ministério Público para participar
deste debate. Desejo boa noite a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para suas considerações finais e
respostas, o ilustre Secretário José Carlos Carvalho.

O Secretário José Carlos Carvalho - Iniciarei minhas avaliações a
partir do pronunciamento do Deputado Padre João, que falou a
respeito da transparência das audiências públicas. Essa questão já foi
objeto de debate aqui, particularmente nas exposições anteriores e
dos Drs. Boratto e Alex, pela importância do controle social aplicado
ao licenciamento ambiental. Em Minas, estamos refletindo sobre a
necessidade de aperfeiçoar o instrumento das audiências públicas,
pois pode ser melhorado na medida em que é fundamental para
permitir não apenas o debate do projeto com a comunidade, mas para
lhe dar a chance de, conhecendo os impactos estabelecidos no EIA-
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Rima ou nos estudos ambientais, fazer as avaliações desses
impactos. Essa é a possibilidade também de verificar se houve
impactos subdimensionados ou se existem impactos ocultos não
tratados na primeira fase. Portanto, essa é uma questão fundamental,
sobretudo em razão da importância das audiências públicas, mas
estas precisam ser aprimoradas.

Acabamos de fazer, em relação ao empreendimento minerário da
Serra do Espinhaço, uma série de audiências públicas, com
participação de cerca de 2.500 pessoas. Essa questão também
precisa ser avaliada: uma audiência pública com número tão grande
de participantes, por um lado, permite que a comunidade tome
conhecimento do projeto; por outro lado, dificulta o debate mais
técnico e consistente deste. Essas são questões que estamos
examinando para assegurar que a audiência pública seja um
momento de a comunidade discutir o projeto, não apenas tomando
conhecimento, mas tendo chance de contrapor argumentos, inclusive
de natureza técnica, apresentados pelo empreendedor, para fazer o
melhor juízo da implementação daquele empreendimento na sua
comunidade ou região.

O Deputado Padre João também levantou a questão da
remuneração dos nossos servidores. Felizmente, graças a uma
compreensão sempre presente desta Casa, tivemos aprovada a
gratificação ambiental dos funcionários do Sisema. Ainda não é uma
solução definitiva, mas é um passo importante para melhorar nossa
remuneração. Essa gratificação tem parte fixa e parte variável
vinculada ao desempenho. Esse passo é concreto e substantivo na
busca da solução desse problema.

A Cíntia falou da municipalização. Temos uma visão claramente
favorável à importância de se municipalizar, até porque a
municipalização da administração ambiental é um dispositivo
estabelecido constitucionalmente. O Município, como ente da
Federação, está constitucionalmente investido da possibilidade de
fazer licenciamento, faltando uma capacidade de iniciativa dos
próprios Municípios de se organizarem. Gosto de dizer que somos
plenamente favorável à municipalização, e não à prefeiturização.
Gosto de fazer essa diferenciação, pois uma municipalização que
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atenda os requisitos das regras estabelecidas pelo Copam será
sempre bem-vinda. Como já disse de manhã, o nosso processo de
descentralização do Copam não pode ser excludente em relação à
possibilidade de os Municípios se aparelharem institucional e
tecnicamente para o exercício dessas atribuições.

Quero aproveitar a oportunidade e fazer alguns comentários sobre
as perguntas e as exposições relativas a temas ligados à
administração ambiental, à nossa Secretaria, especialmente as
avaliações críticas dos Drs. Alex e Boratto. É importante abrir um
parêntese para explicar a dificuldade que enfrenta o gestor ambiental
no Brasil. Passamos aqui uma boa parte do dia - toda a manhã e boa
parte da tarde - sendo criticados pelo excesso de fiscalização e
também recebendo críticas pertinentes pela falta dela. Esse é o
cenário em que operamos a política ambiental no Estado. Para usar a
figura lembrada pelos nossos advogados: condenado por ter cão e
condenado por não ter. Então, obviamente estamos procurando
aprimorar esse esforço cada vez mais. Essa é uma questão brasileira,
mas reconhecemos que isso não exclui a necessidade de Minas
buscar uma solução tão eficiente quanto necessária para esse
problema, que é o pós-licenciamento. Precisamos ter uma estrutura
melhor de acompanhamento das condicionantes e das medidas
mitigadoras e compensatórias estabelecidas no âmbito do
licenciamento, o que vale para o licenciamento convencional, as AAFs
e outras medidas que podemos estabelecer, pois trata-se de um
procedimento que realmente merece a nossa atenção.

Também faço referência a algumas questões mencionadas pelo Dr.
Alex sobre o controle da queima no setor sucroalcooleiro. Estamos
fechando uma proposta que vai alterar substancialmente as regras
que estamos estabelecendo. Temos a expectativa de que, ainda neste
mês, poderemos estabelecer uma norma, que está sendo coordenada
pelo IEF, mudando os parâmetros de permissão para a queima
controlada do setor sucroalcooleiro. Outra questão importante diz
respeito ao fundo da problemática ambiental do Estado e está
relacionada ao auto-suprimento do setor siderúrgico e ao consumo de
carvão vegetal de florestas nativas nesse setor. Após ampla
discussão, até mesmo com a participação ativa do próprio setor
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produtivo, vamos encaminhar a esta Casa - se possível, ainda no mês
de março - um projeto de lei para estabelecer a obrigatoriedade da
reposição florestal do auto-suprimento, de regras para o consumo de
carvão de vegetação nativa e de novas penalidades. Enfim, estamos
atentos também a essa questão, e a nossa expectativa é de que,
ainda neste mês, ou no mais tardar no mês de abril, o Governador
encaminhe um projeto de lei à Assembléia Legislativa tratando dessas
questões.

Ainda anotamos outros tópicos: as recomendações do Zezé Martins,
do Marcelino e da Isabel, que abordam a pequena propriedade e o
desenvolvimento sustentável. Acho que não há antagonismo nessas
questões, reconhecendo que teremos de fazer políticas públicas
ligadas à agricultura com uma visão diferente das que
tradicionalmente adotamos no passado. É preciso criar mecanismos
que premiem o agricultor que conserva as florestas, que protege a
biodiversidade. Essa é uma questão que tem de ser abordada, mas
ela não está na agenda ambiental porque, como tudo o que se
discutiu aqui, em quase a totalidade os mecanismos e os instrumentos
de política pública atribuídos à administração ambiental no Brasil, em
Minas e em qualquer Estado da Federação, estão estritamente
relacionados a mecanismos de comando e controle. Ou seja, quando
somos convidados a interferir em um problema ambiental, é para
exercer as medidas de comando e controle que a lei nos outorga, o
que não é suficiente para o desenvolvimento sustentável. Disse isto e
quero repetir: o comando e o controle têm o poder de penalizar o uso
predatório dos recursos naturais, como foi sobejamente esclarecido
durante toda a nossa discussão de hoje, mas não têm o poder de
promover o uso sustentável. Ao lado das medidas de mecanismos de
comando e controle para punir o uso predatório, falta a outra perna do
sistema da sustentabilidade, que é premiar os agricultores ou o
empreendedor que proteja o meio ambiente. Parametrizado por essas
duas vertentes, teremos que encontrar a solução para a propriedade
rural, incluindo nela, de maneira especialmente prioritária, a pequena
produção, a agricultura familiar. Não é por acaso que aqui, por
exemplo, se questionou muito a necessidade de exigirmos o
georreferenciamento da reserva legal. Isso não é uma norma
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estadual, estamos cumprindo um decreto recente do Presidente da
República, de novembro, que estabeleceu a regra. É preciso
esclarecer as coisas. O decreto diz que, para obter novos
desmatamentos, o agricultor tem de comprovar que não tem terras
ociosas - isso está no decreto do Presidente da República. É preciso
que o produtor rural comprove, de acordo com as regras desse
decreto, que não deixará terras sem uso para fazer novos
desmatamentos. Que ele tenha que georreferenciar as áreas de
preservação permanente -APPs - e reserva legal, que tenha que
pagar a reposição florestal - isso é medida recente de um decreto
federal. E exclui a agricultura familiar. As pequenas propriedades, até
30 ou até 50, se estiverem no semi-árido, como mencionou o Dr. Alex,
estão isentas desse procedimento. Mas é nesse contexto que temos
de agir no dia-a-dia. Com isso, quero agradecer, uma vez mais, a
nossa participação neste debate. Estivemos aqui todo o dia, com toda
a nossa equipe de dirigentes da Secretaria, do IEF, da Feam, do
Igam, da Diretoria de Meio Ambiente da Polícia Militar. Os nossos
escalões gerenciais médios e os nossos supervisores regionais do
interior do IEF também estiveram aqui. Enfim, fizemos questão de
trazer ao debate todos os que participam do processo decisório da
administração ambiental do Estado, para dialogar com os convidados
da Assembléia Legislativa, ouvir as suas críticas, apresentar as
nossas razões e, com isso, construir um clima através do qual sejam
possíveis os aperfeiçoamentos aqui pretendidos, sempre levando em
conta a nossa obrigação de proteger o meio ambiente. Reconheço
que, às vezes, causamos dificuldades. Aplicamos uma lei que, por
vezes, não tem sintonia com a realidade socioeconômica deste ou
daquele produtor, mas estamos investidos da responsabilidade de
proteger o meio ambiente. Não fugindo dessa responsabilidade,
estaremos sempre abertos à discussão, para os aprimoramentos que
forem possíveis realizar na administração ambiental do Estado. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para seus comentários finais, o
Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Cumprimento todos da Mesa
pelo belo debate, com o qual pudemos crescer. O Dr. Fernando Leite,
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em seu pronunciamento - se bem entendi, pois para mim não ficou
muito claro -, discordou do meu quando disse que, se não houver uma
flexibilização, uma parceria maior, para facilitar a vida, para o produtor
se adequar na questão das APPs e da reserva legal, de uma forma
geral, à legislação ambiental, com recursos do governo, do poder
público, haverá uma extinção dele, mas não haverá a extinção do
campo, porque as grandes empresas, até as multinacionais, fariam o
papel do produtor no nosso lugar. Temos exemplo muito claro, muito
próximo de nós, no Estado de São Paulo. Os grandes grupos chegam
primeiro nos lugares melhores e chegaram a São Paulo. Na cidade de
Patrocínio, Paulo, há oito anos, mais de 80% das propriedades
mudaram de dono. Não foi para o produtor vizinho ou de outra região,
mas sim para os grandes grupos, porque o governo não zelou nem
cuidou do produtor, elevou os custos de produção de forma
astronômica e não repôs no preço de venda. No início do nosso
mandato, no ano passado, provoquei nesta Casa um grande debate
para discutir o empobrecimento do produtor rural, que estava
ocorrendo de forma assustadora. O governo elevou custos de
produção e jogou os produtos lá embaixo. O milho chegou a ser
vendido a R$9,00 a saca; a soja, a R$15,00 e R$16,00; o café, a
menos de R$150,00, com o dólar lá embaixo. Eu disse que, se não
buscássemos alternativas urgentes, nossas propriedades fariam o que
aconteceu no Estado de São Paulo. Faz só um ano. Disse que os
grandes grupos chegariam. Pensei que ainda seriam três ou quatro
anos, mas chegou, pois já compraram grande parte das nossas terras,
ou seja, das melhores terras. Se não compraram, arrendaram. O
mesmo problema do empobrecimento oriundo de um custo de
produção elevado, desvalorização cambial, endividamento, vejo na
questão ambiental. Se não buscarmos formas de flexibilizar, facilitar e
apoiar o produtor, muitos produtores não terão como legalizar suas
terras. Ninguém, entre os médios e pequenos produtores, tem
R$600,00 por hectare para legalizar a sua propriedade, para continuar
um fiel depositário de uma mata, tendo de cercá-la. A própria Isabel foi
muito clara no seu depoimento. Penso que nem precisaria falar. Posso
repetir, de maneira simples, o que ela disse: “É a realidade”. Essa é a
nossa preocupação. Talvez também ele tenha razão. Citando exemplo
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de outros lugares, Minas são muitas. Falo pela Minas Gerais da minha
Piumhi para lá, de Pimenta para lá. Doutor, lá os nossos produtores
ainda estão preservando as suas matas... Não tenham dúvida de que
mais de 20% ainda são florestas. Se for implantada a reserva legal e a
APP, como diz a legislação, dificilmente haverá um Município sem
mais da metade das suas terras ocupadas com isso. Tudo bem que
ocupem, mas que paguem, pois o produtor sozinho não pode
solucionar os problemas causados por uma sociedade durante tantos
anos. Agora não é possível que ele “pague o pato” sozinho. Vejo que
tivemos grandes avanços, sim. Na nossa região, como Prefeito da
minha cidade, em 1989 - estão aqui o Dr. Paulo Teodoro e o
Secretário José Carlos Carvalho -, iniciamos grandes parcerias, o que
nos levou para a ECO 92 como um Município do Brasil que ganhou
US$500.000,00 de premiação por preservar o meio ambiente. Dos
oito, foi o 1º do Brasil. Criamos um consórcio - aliás, está aqui o
Jorginho, que foi Prefeito de Bom Jesus da Penha, o 7º Município em
preservação do Rio São João. Ganhamos o prêmio de melhor projeto
de preservação da água em Minas Gerais e recebemos uma parceria
da Secretaria de Meio Ambiente e até da Amda. Na época, iniciei um
projeto, ao qual o Prefeito deu continuidade, em Jacuí, minha cidade.
Neste ano, esse projeto ganhou o prêmio ouro na preservação
ambiental, como a cidade que melhor cuida do lixo em Minas Gerais.
Então são parcerias nas quais o Estado está envolvido, ou seja, são
parceiros ajudando, tendo Prefeito, Vereador, liderança e produtor não
como pessoas que devem ser fiscalizadas, cobradas, humilhadas e
apertadas, mas sim provocadas, por meio de discussões educadas,
dando-lhes condições. Assim teremos uma Minas preservada e um
produtor no campo. Do contrário, estarão as multinacionais e os
grandes fazendo o papel que deveria ser de quem mais gosta da
terra, que é quem lá nasceu, tem sua família e sonha em continuar
vivendo e mantendo-a ali. Esse é o nosso sonho e a nossa opção. O
governo tem de ter cuidado, porque, com determinadas leis, de
repente, pode criar uma opção da exclusão desse produtor e pôr no
nosso lugar as pessoas que concentrarão a renda e levarão o dinheiro
embora. Vejo que os avanços são grandes. Confio que cresceremos
juntos. Um abraço a todos.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para os seus comentários finais, o
Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Embora vencida apenas a metade
do ciclo de debates - ainda teremos amanhã o dia todo -, gostaria de
fazer um balanço do dia de hoje. Quero cumprimentar o Deputado
Antônio Carlos Arantes pela iniciativa, compartilhada com o Deputado
Domingos Sávio, da proposição deste evento; e todos os que
participaram em parte ou na totalidade das discussões, debatedores,
expositores. Gostaria de manifestar o meu reconhecimento ao
Secretário José Carlos pela presença tolerante, competente e
dedicada desde o início. Estimo que amanhã tenhamos o mesmo tipo
de evento. Quero dizer ao Dr. Alex que o meu reconhecimento ao
papel do Ministério Público é patente - e, aliás, tendo sido um dos
poucos que denunciaram manobras do governo, que quis, com a mão
da Assembléia, colocar teias no Ministério Público Estadual. Quero
ainda dizer ao Dr. Alex que acredito, de fato, que o Ministério Público,
por meio da sua direção, não está dominado. Quando começar a ver
os inquéritos, as denúncias contra altas autoridades do governo e
também as investigações, como aquelas referentes aos contratos das
empresas do Sr. Marcos Valério com a Assembléia, as quais estão
paradas há três anos, tendo prosseguimento, de fato acreditarei que o
Ministério Público não está dominado. Boa noite.

O Sr. Presidente - Estamos caminhando para o final deste debate.
Normalmente, quando dirijo uma reunião, procuro ser imparcial, até
mesmo porque o nosso papel é dirigi-la. Porém há também aquele
ditado: “Quem cala consente”. Então gostaria, com todo o respeito que
tenho ao ilustre Deputado Sávio Souza Cruz, de dizer, até para que a
minha posição fique bem clara, que sou, como Deputado, totalmente
contrário as suas exposições referentes ao governo Aécio Neves e a
sua equipe. Assim quero expor a minha posição contrária. Acredito
que, se o governo não fosse democrático, não estaríamos aqui,
durante todo o dia, com a presença das autoridades dos segmentos
do meio ambiente do Estado de Minas Gerais. Quero deixar clara a
nossa posição. No meu entendimento, tivemos aqui situações
bastante emblemáticas. Por um lado, a presença marcante de
lideranças expressivas de todas as regiões do Estado, o que
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demonstra que existem problemas que devem ser enfrentados com
competência e seriedade. Por outro, também acho uma situação
bastante emblemática a presença maciça de toda a cúpula do meio
ambiente do Estado. Então não tenho dúvida alguma de que esta é a
Casa do debate, esta é a Casa da discussão; daí a minha
discordância com o Deputado Sávio Souza Cruz. Acredito que, com o
Parlamento, temos condições de mediar negociações por meio de
audiências públicas, ciclo de debates, seminários, e, quando há boa-
vontade de ambas as partes, com certeza alcançaremos os nossos
objetivos, visando ao bem-estar do povo de Minas Gerais. Esse é o
nosso propósito. Então jamais posso concordar com o termo de que a
Assembléia está dominada. Não concordo, e sempre falo isso para o
Deputado Sávio Souza Cruz. A Assembléia Legislativa é uma
instituição que sempre esteve - e certamente sempre estará - com as
portas abertas para receber o povo. A prova disso é a presença
maciça de todos os segmentos que se sentem prejudicados. Se esta
Casa não tivesse credibilidade junto às lideranças, podem estar certos
de que não teríamos neste ciclo de debates a presença de tantas
autoridades e lideranças. Sou bastante otimista e, pelo que assisti
aqui, não tenho dúvida de que conseguiremos chegar a um bom
modelo, tendo em vista o pronunciamento dos diversos responsáveis
da área de meio ambiente, ao dizerem claramente que já detectaram
os problemas e estão em busca de solução. Saliento o Decreto nº
44.309. Aliás, no início da manhã, ao me pronunciar, disse claramente
que temos de dar uma rápida resposta à nova regulamentação desse
decreto. Seria injusto deixar de registrar a boa-vontade da Semad.
Realizamos nesta Casa várias audiências públicas, que contaram com
a participação dos segmentos envolvidos, o que tornou possível a
elaboração de uma minuta reformulando totalmente o Decreto nº
44.309. Hoje pela manhã já articulávamos com os autores do
requerimento - aliás, o Deputado Domingos Sávio esteve aqui durante
toda a manhã - a criação de uma comissão de parlamentares e
lideranças para solicitar à Advogacia-Geral do Estado uma análise
mais rápida do decreto, só assim atenderemos os anseios do setor.
Espero que amanhã tenhamos a oportunidade de debater essas
questões. Com certeza, juntos poderemos rever todo o processo. Em
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nome da Assembléia do Estado de Minas Gerais, agradeço aos
expositores, aos debatedores, às autoridades, ao público e aos
telespectadores da TV Assembléia.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de amanhã, dia 11, às 9 horas, e para a
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às
14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2008

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Neider Moreira
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Vítor Feitosa - Palavras do Sr.
Eduardo Antônio Arantes do Nascimento - Palavras da Sra. Regina
Greco - Palavras do Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira - Palavras do
Sr. Domingos Inácio Salgado - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -
Domingos Sávio - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Neider Moreira - Padre João - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, declaro

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

Exmos. Srs. Vítor Feitosa, Diretor de Meio Ambiente do Sindiextra;
Eduardo Antônio Arantes do Nascimento, Assessor da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -;
a Exma. Sra. Regina Greco, Presidente da Associação de Usuários da
Bacia Hidrográfica do Rio Pará; e os Exmos. Sr. Carlos Alberto Santos
Oliveira, Assessor de Meio Ambiente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg -; e Domingos Inácio
Salgado, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cássia; e
Deputados Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de Meio
Ambiente; Neider Moreira, membro das Comissões de Assuntos
Municipais e de Justiça; Carlos Pimenta, Vice-Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor e membro da Comissão de
Saúde; Getúlio Neiva, membro da Comissão de Política Agropecuária;
Padre João, Vice-Presidente da Comissão de Política Agropecuária e
membro da Comissão de Assuntos Municipais; e Inácio Franco,
membro das Comissões de Administração Pública e de Meio
Ambiente.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de

debates “Licenciamento Ambiental e Desenvolvimento Sustentável”,
atividade preparatória do seminário legislativo “Minas de Minas”, que
será realizado pela Assembléia em junho deste ano. Nesta manhã,
teremos a apresentação do painel “Licenciamento ambiental: a
experiência e a percepção dos setores envolvidos.”

Palavras do Sr. Vítor Feitosa
Exmo. Deputado Doutor Viana, na pessoa do qual cumprimento os

demais integrantes da Mesa, senhoras e senhores, teremos, agora,
oportunidade de continuar a nossa reflexão de ontem a respeito do
licenciamento ambiental e das implicações que causa no setor
empresarial.
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Começarei com uma pequena discussão sobre o que é
desenvolvimento sustentável, o que é e no que se transformou o
licenciamento. Darei destaque a algumas experiências interessantes
que vimos em outros Estados e farei algumas reflexões que considero
necessárias. Vou tocar em alguns daqueles princípios que
acreditamos ser importantes para um instrumento mais consistente.

Gosto muito de fazer essa reflexão sobre o desenvolvimento
sustentável, porque, quando conversamos sobre meio ambiente,
temos que conversar sobre nós mesmos, sobre as nossas raízes,
sobre a nossa cultura. Em mais de 3 mil anos da história humana
sobre a Terra, a relação entre o ser humano e a natureza sempre foi
uma relação muito harmônica, em que o ser humano sempre extraiu
da natureza tudo de que precisou e devolveu a ela todos os seus
dejetos e rejeitos, os quais ela sempre absorveu.

A relação da palavra meio ambiente na nossa cabeça traz um
conceito de mãe natureza provedora infindável, que pode ser usada
com a intensidade desejada, porque ela sempre proverá, assim como
sempre recepcionará os dejetos emitidos por nós. A grande questão é
que, no século XVIII, se iniciou uma grande revolução no mundo, a
Revolução Industrial, que deu ao ser humano uma capacidade muito
maior de interferência na natureza, ao criar máquinas que estendiam
braços, pernas e ferramentas primitivas para uma dimensão jamais
vista. Mas o conceito da mãe natureza não mudou, mudou apenas a
nossa capacidade de interferir. Portanto, não nos dávamos conta de
que a interferência que fazíamos na natureza tinha aumentado em
escala gigantesca, mas o conceito de natureza provedora infinita
ainda permanecia.

No final do século passado, no últimos 30 anos do século passado,
começamos a nos dar conta de que havia uma limitação na natureza,
a qual implicaria uma nova percepção da forma como deveríamos
usar os recursos naturais. Foi aí que surgiu o conceito de
desenvolvimento sustentável, que, tecnicamente falando, envolve a
“maquinização” dos benefícios líquidos do desenvolvimento
econômico, que é obter o máximo de qualidade de vida advinda do
desenvolvimento econômico sujeito à manutenção da qualidade dos
recursos naturais ao longo do tempo, sob três regras. A primeira é
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utilizar recursos renováveis a taxas menores ou iguais às taxas
naturais em que se podem regenerar. Esse seria um preceito do
desenvolvimento sustentável. A segunda seria otimizar a eficiência
com que recursos não renováveis são usados, buscando a
substituição de recursos por tecnologia. Essa seria a nossa
capacidade de transformar recursos não renováveis em capacidade
de a sociedade sobreviver cada vez mais com menos. E a terceira
seria manter sempre os fluxos de resíduos do meio ambiente no nível
igual ou abaixo de sua capacidade assimilativa. Essas três regras
básicas definiriam o que é o desenvolvimento sustentável.

Feito isso, migrarei para o segundo item, que consiste em
conversarmos um pouco sobre o que é licenciamento ambiental. É
importante saber que o licenciamento foi proposto primeiramente para
viabilizar uma atividade econômica, apontando mecanismos de sua
instalação com menor impacto ambiental. É essencial termos em
mente que o licenciamento ambiental não nasceu para preservar
áreas preservadas, mas sim para viabilizar desenvolvimento
econômico, de forma a conhecer os impactos dos empreendimentos e
permitir que sejam adequadamente tratados, já que o
desenvolvimento econômico é um pressuposto fundamental da nossa
sociedade.

Não estou aqui discutindo o mérito da questão, mas sem ele não
teríamos o “status quo” de que gozamos hoje. O licenciamento
também foi definido para ser instrumento de tomada de decisão que
integre variáveis ambientais, econômicas e sociais suportadas por
conhecimento científico e tecnológico. Portanto, é um instrumento de
base técnica para lidar com questões complexas, quer sejam
econômicas, quer sejam sociais, quer sejam ambientais, para
promover a adoção de métodos e técnicas nos processos produtivos,
com vistas a obter o produto com menor impacto ambiental possível -
precisamos de um aprendizado cada vez maior dos processos
ambientais e dos nossos próprios processos produtivos, encontrando
formas produtivas diferentes por resultarem em menor impacto, o que
é um desafio que o licenciamento deveria sempre nos impor - e,
finalmente, para obter informações adicionais por meio dos estudos
ambientais, a fim de planejar o desenvolvimento que incorpore a
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questão ambiental.
Na realidade, criamos na sociedade o conceito chamado “triple

bottom line”, em referência à linha final dos balanços das empresas.
Em vez de haver apenas uma linha final, deve haver três: uma de
resultados econômicos, outra de resultados sociais e outra, ainda, de
resultados ambientais. Particularmente, defendo a visão de que
devemos ter uma linha de resultados econômicos em que os aspectos
ambientais e sociais já tenham sido amplamente considerados para o
resultado pretendido. A meu ver, se nos preocuparmos em atingir um
resultado econômico, outro social e outro ambiental, não chegaremos
à melhor solução, que é fazer a equação antes e obter um resultado
econômico consistente com esses parâmetros.

Trago aqui a visão de um constitucionalista, o Prof. José Afonso da
Silva, que escreveu que o objetivo principal do licenciamento é
“mensurar, mitigar e prevenir os danos que eventualmente serão
causados com a implantação de um empreeendimento” e que o
escopo do licenciamento consiste em “conciliar o desenvolvimento
econômico com a preservação do meio ambiente, ambos de vital
importância para a vida da população”.

Nesse momento, estendo um pouco mais a definição, para que a
preservação do meio ambiente garanta que desenvolvimento
econômico seja por si só socialmente inclusivo, o que muitas vezes
não acontece. Esse é um grande desafio da sociedade, e não do
licenciamento. Procuro colocar cada coisa em seu devido lugar, pois,
do contrário, não conseguiremos fazer com que determinados
processos sejam adequadamente equacionados por falta de
entendimento claro das limitações de cada uma das ferramentas.

Em que se transformou o licenciamento? Essa é uma reflexão
importante porque ele passou a ser visto, em determinado momento,
como o único instrumento capaz de atender a todas as expectativas
dos mais diferentes grupos sociais em relação às diversas mazelas
sociais ou ambientais de nossa sociedade.

Na prática, os prazos do licenciamento foram dilatados na tentativa
de incorporar mais parâmetros. O processo foi criado para identificar
os impactos e como seriam tratados, mas foram incorporando coisas
que não são do seu escopo. A conseqüência disso foram prazos cada
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vez mais dilatados para se equacionar um problema quase
inequacionável.

Há dificuldade de encaminhamento e acompanhamento dos
processos dos empreendedores. O processo passou a ser obscuro,
ou seja, não se sabe onde está. Sem contar o que foi mencionado
ontem: que, muitas vezes, documentos são perdidos e o
empreendedor tem de refazê-los. Na realidade, não se sabe mais
onde está o processo. Se alguém compra um automóvel, consegue
acompanhar o processo. Se é feita a compra de um computador pela
internet, consegue-se acompanhar cada etapa até o produto chegar à
casa do cliente. Mas não se consegue acompanhar o processo de
licenciamento. É necessário realizar um périplo injustificável nos
órgãos ambientais. Com isso, ele se torna um processo sem
transparência, oneroso, especialmente para as empresas de pequeno
e médio portes. Estamos assistindo, por exemplo, à manifestação dos
agricultores que revelam preocupação com o que o licenciamento se
transformou. Os processos são analisados de forma desintegrada,
individualizada e não sistêmica. Ontem, o Embaixador Tilden Santiago
questionou se o sistema não seria uma desculpa para se ganhar mais
e fazer menos pelo meio ambiente.

Tenho a visão de que a abordagem sistêmica é fundamental porque
vivemos na natureza em sistemas que se comunicam, como bem
disse o Secretário. A visão sistêmica faz com que a natureza não gere
resíduos de si mesma, porque o resíduo de um processo é o produto
que alimenta um outro processo. Vemos que os processos de
nascimento, crescimento e morte se dão de forma integrada na
natureza, onde não existem sobras, coisas desnecessárias, por ser
sistêmica.

No caso do licenciamento, as análises são realizadas de forma
dissociada. Há as áreas socioeconômica, de recursos hídricos, de
emissões atmosféricas, de resíduos sólidos e outras que são distintas
e, muitas vezes, não se comunicam, fazem análises não integradas,
uma área não sabe o que a outra está fazendo. É impossível haver
uma abordagem segundo o conceito de desenvolvimento sustentável
com essa análise não sistêmica, desintegrada. Essa análise tornou-se
um instrumento cartorial. Exige-se que tire uma licença, que faça um
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procedimento aqui, outro ali. O empreendedor fica sem saber o que
precisa agora e o que virá depois. Não se sabe o que vai acontecer.
Pedem várias coisas e, na hora de emitir o licenciamento, dizem que
há mais uma coisinha que precisa entrar ali. Enfim, esses processos
são desintegrados, transformaram-se em processos cartoriais, que se
afastam do objetivo de ser um instrumento de planejamento.
Licenciamento não é corretivo, mas um instrumento de planejamento.
Volto a ressaltar o que foi sobejamente dito ontem: que o instrumento
de planejamento é essencial.

A Lei nº 6.938, de 1981, definia 12 instrumentos, hoje há mais
instrumentos sofisticados, que podemos utilizar e que podem permitir
que o empreendedor saiba de antemão qual o grau de sensibilidade
ambiental daquela área em que pretende entrar, para que possa
preparar seu processo. Mas, atualmente, ele entra às cegas, às
escuras, não sabe sequer como a lei será interpretada.

Altos custos operacionais do licenciamento, que oneram os órgãos
gestores do meio ambiente. Os recursos, já escassos, poderiam ser
direcionados para modernizar o sistema de fiscalização, tornando-o
integrado, mais informatizado e, portanto, mais eficiente. Na realidade,
a fiscalização deveria ser um processo em que se identificassem
anomalias e procurassem corrigi-las.

Um dos apelos feitos aqui ontem pelos produtores rurais é que
muitas vezes o empreendedor ou o produtor rural nem sequer sabem
o que está sendo pedido a eles, e já se entra com uma fiscalização
pesada, sob a alegação de que está na lei, está publicado, então, o
pressuposto é que deve ser entendido. Na realidade, queremos um
ato meramente burocrático de fazer cumprir a lei. Queremos que o
espírito da lei prevaleça e que as pessoas apreendam isso, porque é
importante. A mudança cultural está acontecendo muito rapidamente.
É muito pragmática. Meus avós usavam o rio para descarte, porque
era natural, dentro daquele conceito de meio ambiente que procurei
mostrar aqui. Isso está na cabeça das pessoas que às vezes recebem
fiscalização, que recebem um policial que interpretará a letra da lei
friamente, sem a menor sensibilidade em relação a um processo
cultural pelo qual estamos passando.

Em junho de 2007, a CNI fez uma pesquisa que obteve esses
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resultados. Empresas que precisavam de licença ambiental. Aqui
estão os resultados de 2005 e de 2007; em torno de 85%. Tiveram
problemas em torno de 74% em 2005, passando para 79%, quase
80%, em 2007; tiveram algum tipo de problema. Quando é
probleminha, o pessoal não considera nem problema. É problema
mesmo, coisa de extensão.

Demora na análise foi em torno de 65% a 67%.
Custo para atender às exigências do órgão, em torno de 50%.
Atender aos critérios técnicos exigidos, 41%, 42%. É um índice

muito alto. Atender aos critérios técnicos pode ser uma questão de
interpretar ou pode ser critérios muito técnicos, muito acima da
capacidade de atendimento. Na Fiemg, por exemplo, muitas vezes
tentamos articular. Com a Secretaria, tivemos acolhida, mas com o
Ministério Público, nem pensar que pudesse haver autodenúncia,
principalmente por parte do pequeno e do médio empresário. E que
pudéssemos orientá-lo nesse processo, com o órgão ambiental. Como
eu disse, a Secretaria recebeu isso muito bem. No Ministério Público,
afirmaram: “Se alguém fizer autodenúncia, eu puno!”. Você não muda
nada, absolutamente nada, dessa forma.

No setor empresarial, a experiência que acumulamos com essa
questão mostra que deixa cada vez mais de ser um processo de
planejamento, ao deixar de conciliar esses dois princípios
constitucionais, que são desenvolver e conservar, e vai-se tornar um
processo cada vez mais cartorial. Você atende a um processo
burocrático que vai dar tranqüilidade ao técnico, que vai dar
tranqüilidade à polícia, que vai dar tranqüilidade a diversos atores,
mas que não tem nada com a proteção do meio ambiente. Costumo
dizer que licenciamento ambiental é um instrumento criado para
estimular o desenvolvimento econômico e preservar o patrimônio
natural. Hoje, o licenciamento consegue fazer exatamente o contrário;
ele impede o desenvolvimento econômico, dificulta o desenvolvimento
econômico, e não protege o patrimônio natural, o que quer dizer que
algo está errado no processo. Precisamos entender que todos os
atores envolvidos devem unir-se para buscar a solução.

Ele ganha feições de um instrumento de barganha para preencher
lacunas advindas do enfraquecimento institucional e da ausência do
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Estado em vários setores essenciais. Falo de maneira geral, não só
em nosso Estado, como também em outros Estados. As
condicionantes são, cada vez mais, coisas que nada têm a ver com o
processo do impacto ambiental, do empreendimento. São
condicionantes que você tem de construir uma escola, pavimentar
vias, tem de fazer estação de tratamento de esgoto para a cidade.

Enfim, soluções que representam a ausência do Estado pela sua
incapacidade de estar presente. O empreendimento chega, é
demonizado porque demonizando o investimento você deixa o
empreendedor em condição - digamos assim - de barganha, em que
se diz “Ok, para realizar esse empreendimento, dou-lhe o que você
está precisando”. Isso não faz sentido se o que queremos é aquela
visão do desenvolvimento sustentável. O instrumento “licenciamento”
perigosamente se transforma nessa barganha, porque entendemos
que os atores sociais buscam, dessa maneira, um fortalecimento, por
não encontrarem respaldo.

Muitas vezes, vivenciamos essa experiência. São Prefeitos,
autoridades ou mesmo entidades locais que dizem que, se você não
fizer determinada coisa, revidarão de outra maneira. Portanto, esse
processo acontece e se caracteriza a barganha. É uma aplicação não
uniforme, absolutamente desarmônica entre os diversos Estados. Há
variações muito significativas de Estado para Estado. Há uma
banalização da aplicação desses instrumentos “vis-à-vis”, uma
supervalorização de sua aplicação. Isso quer dizer que, se você tem
um problema, ele é a panacéia que resolve todos os males.

O licenciamento deve ser feito porque, hoje, há situações tão graves
em que, por exemplo, licenças dadas para empreendimentos em
operação sofrem ações do Ministério Público e são cassadas,
impedindo-se um ato feito de acordo e que passou por uma análise
clara da legislação. Isso é algo que gera um nível de insegurança
jurídica ao empreendedor, transforma-se em custo para o
investimento, constituindo-se, conseqüentemente, num
desinvestimento.

Ontem, aqui citei, como exemplo, a viagem que fizemos à Austrália,
sob a liderança do nosso Vice-Governador, na qual claramente os
australianos nos disseram: “Estimulamos o desenvolvimento
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econômico, mas o empreendedor precisa enquadrar-se às regras
estabelecidas”. Eles têm uma análise que mostra as áreas onde a
captação de água é impossível. Então, o empreendedor, lá chegando
e necessitando de água, precisa propor uma abordagem diferente
para fazer sua captação. Em alguns locais, na Austrália, há
dessalinizadores de água do oceano em construção. Foi a solução
que o empreendedor encontrou, porque sabia, de antemão, que não
poderia captar água de rio, pois é uma região muito seca.

Delimitação subjetiva do conceito de significativa degradação
ambiental: isso virou um nome feio que ninguém sabe explicar o que
é. Quanto à significativa degradação ambiental, traduzida no EIA-
Rima, aqui no Estado, desenvolvemos uma discussão sobre a
questão da compensação ambiental, em que, por lei, deveria ser
cobrada para projetos de significativo impacto ambiental e que
requereriam EIA-Rima. Como diversos empreendimentos não o
requerem, a decisão foi adotar o EIA-Rima em tudo porque, dessa
forma, se pode cobrar a compensação de tudo. No entanto, não pode
ser dessa forma; desse jeito, não iremos a lugar algum. Precisamos
ter clareza do que se pretende; definir o que seja significativa
degradação ambiental. A situação gera essa insegurança jurídica,
ensejando, especialmente, uma demanda sem precedentes do
Ministério Público.

Sempre digo que o Ministério Público é uma instituição da qual já
não podemos abrir mão, por ser absolutamente fundamental para a
nossa sociedade. Isso porque o Ministério Público acabou com aquele
rótulo de que, no Brasil, “há lei que pega e lei que não pega”. Após a
atuação do Ministério Público, tudo pega. A lei pega. E isso é
importante culturalmente para forjarmos uma sociedade adequada
para se viver.

Muitas vezes, a ação do Ministério Público é totalmente
desencontrada; não há suporte técnico adequado. Na Fiemg,
representantes do Ministério Público disseram que a instituição forma
uma equipe técnica por não confiar na equipe do órgão ambiental. Há,
portanto, uma postura do Ministério Público de querer legislar, o que
não é sua função, mas fazer cumprir a lei. Diria até mais: a função do
Ministério Público deveria ser fazer cumprir o espírito da lei. Em nosso
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país, as leis são profusas e, muitas vezes, confusas. Esperamos que
o Ministério Público, como ator importante, se integre no debate de
forma a contribuir para a construção desse processo.

Ontem, observando a ausência do Ministério Público, o Secretário
disse que, sem ele, a discussão ficaria vazia. Dou-lhe toda a razão.
Precisamos que o Ministério Público discuta essa questão com
profundidade.

Contribui para o agravamento de uma situação já caótica a
burocracia brasileira. Licenciamento ambiental é, claramente, uma
complicação burocrática, uma das maiores que passamos a ter no
Brasil. Falta instrumento jurídico mais consistente, havendo apenas a
Resolução nº 237, do Conama, que estabelece procedimentos e
critérios utilizados no licenciamento ambiental. Do ponto de vista
legislativo, a questão ambiental é importante; mas, cada vez mais,
estamos legislando por meio de resoluções e deliberações
normativas, em órgãos colegiados ligados ao Executivo. É importante
fazer leis que sejam debatidas em Casas como esta e que funções
como a do Conama sejam circunscritas ao que foi definido. Hoje o
Conama vai muito além do seu escopo legal. Se definir algo, o
Ministério Público vem e cobra aquilo, não questionando nem mesmo
a adequação daquele processo.

Reflexões sobre o EIA-Rima: perde o fundamento proposto na
Resolução nº 1/86; reflete mais questões sociais que ambientais. Digo
questões sociais no sentido amplo: questões de infra-estrutura, de
dificuldade de acesso. Por exemplo, se sou do setor mineral, que
tipicamente empreende em áreas mais remotas, encontro as mais
diversas carências. No processo de licenciamento, o EIA-Rima passa
a ser uma forma de suprir essas carências e não de viabilizar o
investimento, que, por si só, já representaria uma bela oportunidade
de suprir, pelo menos, algumas dessas carências.

O EIA-Rima desvirtua-se de sua função preventiva; ganha dimensão
desproporcional, como a que acabei de explicar - na dúvida, chama-se
tudo de EIA-Rima -; contamina-se com o processo cartorial do
licenciamento, tendo uma concepção e análise mais política e menos
técnica e tornando-se instrumento de consolidação de uma política
antimercado. Quer dizer, se se faz licenciamento para viabilizar o
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empreendimento, adequando o impacto ambiental, o EIA-Rima não
pode ser instrumento para dizer que o empreendimento é inviável ou
para inviabilizá-lo por meio de condicionantes absurdas, sugestões e
processos que não condizem com o impacto real. Muitas vezes, a
vinculação do impacto ao porte da empresa é menor que o impacto
provocado. Por exemplo, uma grande empresa tem de fazer um
grande EIA-Rima, com condicionantes, mesmo se fizer um
empreendimento de impacto não tão significativo. Por outro lado, às
vezes, uma empresa menor faz empreendimentos de maior impacto.
Perde-se, portanto, essa capacidade de análise.

Concepção e análise mais política e menos técnica, tornando-se um
instrumento de consolidação de uma política antimercado; sistemática
de elaboração e análise onerosa dos estudos, com duplicação de
esforços, rotatividade de equipes e capacitação.

Você tem na realidade o EIA-Rima, que deveria ser feito nas
empresas. Nos empreendimentos que levam a sério, contratam-se
profissionais de altíssimo calibre. Posteriormente, envia-se para o
órgão que fará a análise. Em geral, o órgão remunera mal seus
empregados, recém-formados. Estes analisarão produtos de grandes
especialistas. Entretanto, vale dizer que a apresentação dos estudos
por parte de muitos empresários é de baixa qualidade. Isso é
inaceitável.

Já falamos bastante sobre as experiências positivas de Minas
Gerais. Em Mato Grosso o sistema está fortemente informatizado.
Vale a pena conhecer a experiência. No Rio Grande do Sul há uma
descentralização com base municipalizada. Lá os licenciamentos são
viabilizados por meio dos Municípios. Em São Paulo há um esforço
recente para a simplificação do processo. Na Bahia há procedimentos
fundamentados na responsabilidade empresarial, o que inclui um
termo de compromisso, de responsabilidade ambiental, um processo
de autocontrole e a criação das empresas colaboradoras, aquelas já
certificadas no ISO 14001 e que têm gestão ambiental avançada e
com abordagem ambiental mais simplificada.

A licença simplificada recai sobre o microempreendimento e o
pequeno empreendimento. Também fizemos a classificação por porte
e tipologia. Alguns aspectos de ampliação e aperfeiçoamento ou
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modificação de empreendimentos podem ser dispensados no
licenciamento. Quando há indicativos técnicos, as condicionantes
poderão ser revistas durante a validade da licença, instituição da
inspeção técnica, vistoria no empreendimento pós-licenciamento e
procedimentos de acompanhamento que agilizam a renovação. Você
tem um acompanhamento do órgão que torna o processo mais ágil.
Todo procedimento é disciplinado por lei e tem normas técnicas e
padronização, como deveria ser.

Há algumas reflexões necessárias. A licença é um instrumento de
gestão tão completo que pode ser único? Essa questão deixo-a para
reflexão. Gestores ambientais se sentem confortáveis - missão
cumprida - após deferimento ou indeferimento de uma licença, ou
seja, a minha missão foi cumprida ao deferir ou indeferir uma licença.
Vale a pena colocar todo esforço da gestão apenas nesse
instrumento? Como dissemos ontem, os esforços não deveriam ser
colocados em instrumentos de gestão, como avaliação ambiental
estratégica, zoneamento econômico-ecológico e outros? Qual a
efetiva melhoria da qualidade ambiental desde a sua implantação,
além da mudança comportamental de empreendedores da sociedade?
O licenciamento acompanha os avanços decorrentes desde a sua
instituição? A implantação das normas ISO, por exemplo, poderia ser
absolutamente incorporada no processo de licenciamento.
Automaticamente. Se a empresa está auditada, por que não
incorporar isso no licenciamento? Isso sem falar da renovação da
licença que é algo abjeto. Não se renova uma licença. Para quê?
Você concede a licença pelo tempo necessário e a cassa caso os
parâmetros estabelecidos não sejam seguidos. A informatização e os
avanços tecnológicos deveriam ser incorporados nesse processo.

No que se refere aos princípios para instrumentos jurídicos mais
consistentes, trabalhamos atualmente, no Congresso Nacional, no
âmbito da CNI, para definir um substitutivo ao PLP nº 12/2003,
aprovado na Comissão de Agricultura, que definirá as competências
para licenciar, que é outro problema sério. Temos o Ibama, órgãos
estaduais e municipais. Defendemos a posição de que o órgão
estadual licencia, e, concorrentemente, o Ibama ou Municípios, em
certos casos específicos.
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Devemos estabelecer diretrizes e critérios gerais que permitam a
racionalização de procedimentos no licenciamento, tornando-os mais
ágeis, fixando prazos para as partes envolvidas, o que é fundamental
para que todos saibam os prazos que devem ser cumpridos e o que
se espera do cumprimento naqueles prazos; estabelecer critérios
objetivos para a caracterização da “significativa degradação
ambiental”; prever a implantação pelo poder público de outros
instrumentos de gestão; explicitar claramente as atribuições e
responsabilidades do empreendedor e do licenciador; prever os
critérios para a definição prévia da viabilidade ambiental de um
empreendimento, o que seria o ideal, e isso é planejamento, ou seja,
saber-se de antemão o que pode ser esperado da sensibilidade
ambiental daquela área onde se pretende investir; definir critérios
objetivos que orientem o órgão licenciador na elaboração dos termos
de referências dos estudos ambientais de acordo com tipologia,
localização e porte do empreendimento; estabelecer procedimentos
transparentes no processo de licenciamento inclusive por meio de
sistemas informatizados; e avaliar a necessidade de se estabelecer
um tratamento diferenciado para projetos estratégicos de interesse
nacional ou estadual. Ou seja, é importante termos interesse
estratégico nacional ou estadual e que se tenha processo de
licenciamento que claramente privilegie aquilo ali, em um processo
estratégico de fortalecimento do Estado brasileiro.

Termino, então, mostrando o contexto político atual. Temos o
Presidente Lula, na Casa Civil, preocupado em atrair investimentos
para o País a fim de gerar crescimento econômico, buscando a
flexibilização das normas ambientais; e o Ministério do Meio Ambiente,
ligado aos movimentos ambientalistas que buscam, cada vez mais,
um controle social e normas ambientais mais restritivas. Temos, na
realidade, um processo de ruptura que não poderia existir. Devemos
tirar esse “raio-que-o-parta” e transformar isso em uma cola, em uma
agregação para que o processo de licenciamento dê realmente a base
do desenvolvimento sustentável que almejamos e procurei conceituar,
no início.

Eram essas as minhas considerações, agradeço o tempo destinado.
- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
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“slides”.
O Sr. Presidente (Deputado Neider Moreira) - Bom-dia. Continuando

as exposições sobre o tema: “Licenciamento ambiental: a experiência
e a percepção dos setores envolvidos”, com a palavra o Sr. Eduardo
Antônio Arantes do Nascimento, Assessor da Fetaemg.

Palavras do Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento
Cumprimento todos na pessoa do Deputado Neider Moreira e da

companheira Regina Grecco. Este ciclo de debates, de uma certa
maneira, abre espaço para um processo mais amplo, em que se
realizarão audiências e reuniões no interior, e culminará, no mês de
janeiro, com o seminário sobre mineração. Na verdade, o ciclo de
debates de ontem e de hoje sobre o licenciamento ambiental foi
concebido como subsídio para este processo e para esse evento
maior.

A Fetaemg tem a honra de participar da comissão de coordenação
do seminário sobre mineração. Quero fazer um primeiro reparo. Como
já é de conhecimento público, o nome do seminário é “Minas de
Minas” e foi escolhido democraticamente. Não tenho reparos a fazer
sobre isso. Jogo é jogado, e aceito o jogo. Mas quero dizer que, para
mim, pessoalmente, seria mais adequado que o nome do seminário
fosse “Minas de Minas e de Gente”, por dois motivos. Em primeiro
lugar porque a identidade de um Estado, de um país, de uma nação
não pode ser determinada pelo mercado, ela não deve vincular-se a
nenhum produto. A identidade de um Estado e de uma nação constrói-
se a partir de seu povo, das suas relações sociais, das suas lutas, das
suas esperanças, das suas vitórias, dos seus sonhos e da sua cultura.
A identidade contrói-se nesse patamar e a partir disso.

Ontem, assistindo aos debates feitos aqui e ouvindo os depoimentos
veementes dos agricultores e das agricultoras que aqui estavam, ficou
patente o fato de que não se trata apenas de colocar a questão
ambiental no centro, junto com as políticas públicas. A questão,
parece-me, é colocar o ser humano no centro da construção do
desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

Carlos Drummond de Andrade, referindo-se a Itabira, sua terra natal,
registrou, certa vez, em versos: “Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje, sou funcionário público. Itabira é apenas um retrato na parede,
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mas como dói!”. Espero que o sentimento que o poeta maior assim
expressou esteja presente no seminário sobre mineração. Que se
conscientizem de que o ser humano é mais valioso que qualquer outra
coisa e é a razão do desenvolvimento em qualquer parte do mundo.

Como assessor da Fetaemg e membro do Conselho Estadual de
Política Ambiental, desejo, a partir de agora, fazer uma abordagem
que contribua para o que vem sendo dito desde ontem neste encontro.

Inicio com duas conceituações que considero muito importantes.
Primeira: a agricultura familiar - e aqui estão presentes vários
agricultores familiares - é uma atividade caracterizada pelo trabalho
familiar, pelo assalariamento eventual, pelo baixo impacto ambiental,
pela diversidade de produção; não é, portanto, monocultura.

Agricultura familiar é a maior geradora de renda e emprego no
campo. É, atualmente, responsável por 40% do valor bruto da
produção agropecuária do País e garante a segurança alimentar e o
acesso aos direitos de cidadania no campo.

Segundo, já que a agricultura familiar é uma atividade de baixo
impacto ambiental, é altamente necessário ter claro nessa discussão
quais são as atividades que realmente promovem os grandes
impactos ambientais, quais são as atividades que podem ser
dispensadas do processo de licenciamento ambiental e como
transformar a autorização ambiental em algo mais rápido, mais
sumário e mais simplificado.

Entendo que, com as transformações, as mudanças feitas nas
normas do Copam, precisamos conquistar o reconhecimento da
agricultura familiar como atividade de baixo impacto, que deve apenas
ser objeto de autorização ambiental, e não de licenciamento
ambiental.

Desde ontem tem sido dito que existe uma pendência na
explicitação do que seja impacto significativo. É possível,
tranqüilamente, avançarmos nessa definição. As atividades que têm
maior impacto são basicamente as de mineração, de siderurgia, de
grandes obras de infra-estrutura, públicas ou privadas. Cito ainda as
hidrelétricas e as monoculturas nas grandes extensões de terras. É
preciso, nesse processo de sustentabilidade e de licencimento, haver
essa clara distinção, para que os mecanismos apropriados sejam
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aplicados em cada caso.
Gostaria de fazer um alerta: é um equívoco fazer-se o raciocínio do

impacto ambiental na área rural a partir apenas da atividade
agropecuária, da atividade agrícola, em suma. As hidrelétricas são
construídas na área rural e desterritorializam principalmente a
agricultura familiar. A expansão da monocultura se dá na área rural,
obras de infra-estrutura se dão na área rural. É preciso ter claro que a
área rural - o campo brasileiro - deve ser entendida de maneira
diferente do que, historicamente, sempre foi entendida - lugar de
atraso, lugar cuja função é sustentar as cidades -, pois o campo
garante água de qualidade.

Vários empreendimentos que não têm relação alguma com a
atividade agropecuária se realizam, se implantam e operam no
campo. Isso precisa ser levado em consideração. Somente assim será
possível reconhecer e remunerar os serviços ambientais prestados no
campo brasileiro. Não se trata de subsídio, mas de reconhecimento,
de valoração de serviços ambientais, como a preservação da água e
do solo, a produção de alimentos e a construção de espaços de
cidadania. Tudo isso tem um valor imensurável.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que concordo plenamente com
o licenciamento ambiental como instrumento de gestão e de
planejamento, mas, isoladamente, ele não consegue cumprir a sua
tarefa. Portanto, é correto o raciocínio de se agregarem outros
instrumentos, como o zoneamento econômico-ecológico, a avaliação
ambiental estratégica e vários outros. Essa é uma questão, e esse é
um entendimento. Particularmente, não tenho medo de afirmar que o
licenciamento ambiental continua a ser um importante e valioso
instrumento de gestão, de planejamento e de expressão do ato
autorizativo para a implantação de qualquer empreendimento.

Continuo a entender dessa forma e lamento que os gestores
públicos, inconscientemente, militem para o enfraquecimento desse
instrumento. É preciso ficar claro que é dito que o empreendedor terá
uma quantidade de anos de licenciamento ambiental e que os níveis
de qualidade ambiental de Minas Gerais são de certa gravidade, em
nível seja de água, seja de solo, seja de vários outros indicadores. É
um equívoco pensar que essa gravidade ambiental se deve ao
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mecanismo de comando e de controle e ao licenciamento ambiental.
Caso não tivéssemos a aplicação desse mecanismo, os resultados
seriam piores. Essa é a reflexão que tem de ser feita. Temos de
compreender que o licenciamento ambiental apresenta limitações e
que ninguém está aqui para dizer o contrário.

Para os grandes empreendimentos o processo começa pela
audiência pública. A Fetaemg tem apresentado esse instrumento
como reivindicação à Semad há três anos, mas não obtém retorno. O
mecanismo de audiência pública, tal como ocorre e está formatado,
serve apenas para que o empreendedor justifique o empreendimento
e faça a sua propaganda. Ele não esclarece, não promove a
discussão com a sociedade e não subsidia os analistas ambientais
dos órgãos públicos na análise do EIA-Rima. A primeira fragilidade
ocorre na audiência pública e diz respeito à participação e à discussão
da sociedade.

A segunda fragilidade é externa. O modelo hegemônico do chamado
crescimento e desenvolvimento deste país continua a ser baseado
nos recursos naturais. Essa questão é externa ao licenciamento
ambiental, que diz respeito ao modelo. Por isso este país continua a
ser exportador de recursos naturais e matéria-prima com baixo valor
agregado e reduzida tecnologia. Na verdade, o instrumento de
licenciamento ambiental ante esse modelo e a forma de apropriação
dos recursos naturais é frágil, mas a causa é externa.

Sobre a terceira até se fala rapidamente, mas se deveriam verificar
as conseqüências da fragilidade dos estudos ambientais que são
apresentados para análise. Se alguém quiser propor, até concordo
que se estabeleça um prazo para que, tendo o processo dado
entrada, ele seja analisado, mas sob dois critérios. O primeiro é que,
apresentados os estudos ambientais, só haja a possibilidade de o
órgão público ambiental fazer um pedido de complementação de
informações. Existe um sem-número de processos. Eles são
instruídos tão precariamente, com avaliações e dados tão frágeis, que
os órgãos públicos e os analistas ambientais são obrigados a,
repetidamente, por meses e meses, solicitar informações
complementares. Então, se possível, seria limitado a uma única vez,
porque esse mecanismo, na prática, está fazendo com que o órgão
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ambiental, mesmo que de maneira virtual, faça o estudo ambiental
para o empreendedor.

Outra questão que fragiliza o instrumento do licenciamento
ambiental é esse empurra-empurra de condicionante de LP para LI e
de LI para LO. Não se cumpre numa etapa, mas se consegue passar
para a etapa seguinte. Essa questão é seriíssima. Levantar questão
de politização nos estudos ambientais por parte dos órgãos públicos...
Tenho o direito de dizer, como cidadão, como representante da
Fetaemg e também conselheiro do Copam, que desconheço
rigorosamente tal tipo de postura dos órgãos ambientais e dos
analistas ambientais de Minas Gerais.

Outra questão grave no mecanismo do licenciamento ambiental,
abordada ontem pelo companheiro Boratto, é que, após concedida a
licença de operação - portanto, o empreendimento de grande impacto
funcionando -, como ficam a fiscalização e o acompanhamento?
Entendo que é obrigação da Secretaria de Meio Ambiente apresentar
à Assembléia Legislativa, ao Copam e à sociedade a verdadeira
necessidade de um corpo técnico no Sisema. Ontem o Secretário Dr.
José Carlos informou que no ano passado, no sistema como um todo,
foram 44 mil processos. E a análise feita por um dos palestrantes
mostrou que não se está conseguindo exercer a atividade de
acompanhamento e de fiscalização após a concessão da LI ou da LO,
que é mais grave. É preciso que o sistema explicite claramente qual é
a necessidade do número de analistas ambientais, inclusive técnicos.
Ontem, na “Folha de S. Paulo”, o Ibama nacional reconheceu ter um
déficit de técnicos para fiscalização da ordem de 7 mil. Ele tem quase
2 mil e necessita de pouco mais de 9 mil.

Pelo menos falou verdade, apesar de o remendo de um outro Diretor
do Ibama ter sido horroroso, ao dizer que não havia grande problema
porque consiste em otimizar recursos. Isso é uma lorota danada.
Nunca vi ninguém que ganha salário mínimo otimizar salário para
comprar apartamento na Savassi. Isso não existe. Para o instrumento
do licenciamento ambiental cumprir a sua responsabilidade, o seu
papel após a concessão da LI ou da LO, tem de haver capacidade
operacional e a Semad tem de explicitar qual é a necessidade efetiva.
Não adianta falar que há um ou dois anos foi realizado concurso e que
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foram contratados mais 500 técnicos. Sabemos disso. O que têm de
responder é que se resolveu o problema porque houve
descentralização e implantação de unidades regionais. No entanto, na
unidade regional do Jequitinhonha, cuja sede é em Diamantina, são
cinco, seis analistas ambientais, técnicos de campo. Isso, para
atender de Diamantina a Salto da Divisa. Ou seja, se você estiver
lotado nessa unidade regional e fizer fiscalização em Almenara,
gastará quatro dias: um dia para ir, dois para fazer a fiscalização e
mais um para voltar. É preciso avaliar essa questão, porque ela causa
a fragilidade do instrumento. Quero deixar bem claro que discordo dos
equívocos sobre licenciamento ambiental abordados aqui ontem, que,
com certeza, serão repetidos hoje. Concordo que sozinhos não são
instrumento suficiente, mas instrumento importante.

A outra questão diz respeito a controle social. Acho que é preciso
mudar o formato e o conteúdo da audiência pública. Quero dizer o que
é possível no dia-a-dia. Este evento lotou ontem e continua lotado
hoje não só por causa da credibilidade da Assembléia Legislativa e da
importância do tema em questão, mas também porque, atualmente, o
sistema de meio ambiente - incluindo seus órgãos colegiados -
apresenta um “déficit” sobre a discussão dos rumos da política
ambiental. Sem querer fazer crítica a nenhum governo, quero citar um
paradoxo. A atribuição do Copam é, essencialmente, estabelecer
diretrizes de uma política ambiental. No entanto, ao receber uma
delegação da Assembléia, o Governador fez um ato de acordo com a
legalidade, mas alterou, no conteúdo, as atribuições do Conselho
Estadual de Meio Ambiente. Há um paradoxo nessa participação,
porque o Conselho deveria formular a política, mas a política foi
alterada sem que ele fosse ouvido. Há que entender que legitimidade
é diferente de legalidade e que democracia não é cheque em branco,
democracia é construção de área e, em relação aos trabalhadores, é
empoderamento. Isso precisa ficar claro. Quero abordar outra questão
que tem que ser objeto de reflexão, tanto na questão do licenciamento
como na questão da sustentabilidade socioambiental, que diz respeito
à compensação ambiental. A compensação ambiental se aplica
quando existe um impacto não mitigável. Nesse caso tem que haver
uma grande reflexão porque, se não é mitigável, na verdade, a
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compensação ambiental, que é uma compensação monetária, busca
suprir essa questão do não mitigável, da perda irreversível para o
meio ambiente. Então, isso tem que passar por uma avaliação
profunda porque, hoje, em Minas Gerais, ele é destinado às unidades
de conservação. O governo cria as unidades de conservação sem a
previsão orçamentária correspondente, sem a previsão do recurso
para indenizar a terra e as benfeitorias dos agricultores e sem recurso
para elaborar plano de manejo e dar um mínimo de garantia de
implantação das unidades de conservação. Na verdade, querer
sustentar política de criação e manutenção de unidades de
conservação com recursos de política compensatória que deriva de
impacto não mitigável, essa equação não vai fechar, esse cachorro
não vai pegar o rabo, como se diz em Teófilo Otôni. O prejuízo vai
ficar para o meio ambiente e para as populações atingidas.
Encerrando, atingidos de barragens, agricultores, atingidos por obras
públicas de infra-estrutura, atingidos por barragem de irrigação,
atingidos por projetos de mineração, não estamos reivindicando dos
empreendedores que eles substituam o Estado. O fortalecimento do
Estado no Brasil é uma luta histórica que pertence aos trabalhadores.
Não aceitamos a substituição do Estado brasileiro pela iniciativa
privada. Isso precisa ficar bem claro. Em segundo lugar, frente aos
impactos gerados pelos grandes empreendimentos, não reivindicamos
nada exorbitante, nada que fuja daquilo que possa ser sobre a análise
técnica e socioambiental, entendido como reconstituição de direito de
garantia de cidadania daqueles que são atingidos pela implantação
dos grande empreendimentos que, muitas vezes, não têm caráter de
utilidade pública é simples iniciativa privada, simples acumulação de
capital, simples busca de lucro. Reivindicamos que aqueles atingidos,
agricultores familiares, sejam reassentados, pois uma simples
indenização monetária gera êxodo rural, favelização e não significa
uma reconstituição de direitos. Se, na condição de ter o
empreendimento, sou atingido e tenho que sair, quero continuar como
agricultor, e a responsabilidade é de quem promoveu o ato. A
reconstituição de direitos não dialoga com o eventual gasto, mas sim
com as condições de cidadania a que as pessoas têm direito neste
país, como as obras mínimas para o reassentamento: posto de saúde,
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garantia de energia elétrica, apoio agrícola e escola - se ela foi
atingida. Portanto, quero deixar bem clara a nossa posição: não há
exacerbação, mas sim a cobrança de que o empreendedor, público ou
privado, tenha responsabilidades com a compensação socioambiental
do ato praticado e do empreendimento instalado. Obrigado.

Palavras da Sra. Regina Grecco
O tema é presente e existe há muito tempo. É muito interessante a

discussão do licenciamento ambiental. Venho aqui com certa
experiência, pois desde 1985 participo desse sistema. Há algum
tempo venho atuando com os usuários de água da bacia e
demonstrando as atividades. Nesta foto, quero mostrar que a irrigação
hoje é fator importante. A pecuária de leite e de corte representa uma
economia forte dentro da área da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, bem
como a mineração, a indústria e as atividades agrícolas. A Bacia do
Rio Pará, um dos afluentes do Alto São Francisco, compõe-se de
áreas de drenagem de 35 Municípios, com 12.500km2 e mais de 900
mil habitantes. As atividades econômicas estão aqui representadas no
quadro dos usuários de água do levantamento realizado no
cadastramento que se encerrou em junho de 2006. Podemos notar
nesta planilha três pontos importantes. O primeiro é o papel da água
no abastecimento público; o segundo, o número de grandes
propriedades com extensão acima de 250ha - são 197; e o terceiro
são as atividades de suinocultura, avicultura e irrigação, com 377.
Esses são dados de junho de 2006. Estamos próximos de junho de
2008, correram mais de 18 meses desde então. De acordo com esses
dados, concluímos que as grandes atividades dos 28.292 usuários de
água ficam próximas de 4 mil, porque há mais de 300 formulários que
serão incorporados, representando cerca de 95% do consumo de
água na bacia. São menos 86.400 litros de água não utilizada por dia,
ou seja, algo considerado insignificante. Mas, se multiplicarmos isso
pelo volume de quase 25.700 litros, é grande o consumo. Verificamos
que a média do uso de água fica em torno de 30 mil litros por dia.
Portanto, é grande o uso de água, e são as pequenas propriedades
rurais, as pequenas atividades que detêm o grande consumo. Na área
onde está abastecimento público, há 202 captações rurais ou urbanas.
Quando verificamos os lançamentos, alguns efluentes têm peso
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maior, como o esgoto sanitário das áreas urbanas e rurais. Isso tem
prejudicado muito. Isso tudo é passível de licenciamento no sistema
integrado do meio ambiente. Gostaria que essas imagens ficassem
visíveis e que vocês gravassem que há 197 propriedades rurais de
grande porte, e que avicultura e irrigação são os dois fatores de maior
consumo, mas passíveis de licenciamento ambiental. Verificamos que
a suinocultura, a avicultura e os pequenos usos representam o maior
volume quanto ao uso de água. Dividimos a bacia em Alto, Médio e
Baixo Pará por motivos didáticos. Todos os pontos verdes significam
captação ou algum lançamento de água no curso d’água. O Alto Pará,
na região de Resende Costa, Desterro, nas áreas das nascentes e de
Campos das Vertentes, é constituído de pequenas propriedades, com
média de 10ha a 15ha. Enquanto as atividades estão mais esparsas
aqui, no Município de Cláudio há presença de grandes propriedades.
O Médio Pará é quase todo preenchido por uma ocupação econômica
forte. No Baixo Pará, há monoculturas. Na área de Pompéu e
redondezas, há monocultura de cana, com usina de produção de
álcool. Em Papagaio e Maravilhas, há grande concentração de
extração de minerais, além de ardósia, na caixa do rio e extração de
areia e cascalho. Aqui, vemos que as captações se diluem e se
esparsam. A realidade aqui não é 100%, pois esses dados são de
junho de 2006. Esses pontinhos representam 774 poços profundos, e
109 pertencem às captações públicas, municipais ou executadas
pelos sistemas Saae, Copasa ou Sesam, existentes na bacia. Desses
774 poços - que devem ser mais de 900 -, nem 15% têm outorga.
Alguém já se perguntou o porquê disso? O sistema de recursos
hídricos do Estado já se preocupou em manter um cadastro de todas
as empresas que perfuram poços profundos?

Já se fez um efeito de comunicação com esses proprietários? Já se
fez uma reunião determinando prazo? Suponhamos que março de
2008 fosse o prazo para que quando furassem algum poço profundo
colocassem para o produtor R$15.000,00, R$20.000,00, R$30.000,00
de custo. Suponhamos que eles entregassem ao geólogo um
documento contendo informações sobre o volume de água, sobre a
vazão do poço por segundo, por minuto, por hora, também um
documento para o produtor rural, para o usuário de água que
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necessita disso. Quero deixar registrado nesta Casa, para que nas
instruções futuras possam cobrar recurso financeiro, que em Minas
Gerais não existe mapa do subsolo do Estado. As águas subterrâneas
não existem tecnicamente, em documentos. Existe alguma coisa em
papel, muito superficial. Então, no sistema de licenciamento, já teve
algum efeito em Minas que os poços profundos, que estão entre
rochas, já aconteceram uns excessos, não na bacia do Rio Pará, mas
como um todo em Minas, no Triângulo Mineiro, onde se deu um
tremor de terra porque, se a água está no intervalo entre duas rochas
e ela acaba, uma terra vai voltar a comprimir a outra. Se não temos
conhecimento do volume no subsolo, se só supomos, como vamos
licenciar e dizer se está correto ou não? Agora, nesses últimos meses,
no estudo do plano diretor da Bacia do Rio Pará, surpreendeu-nos
muito uma terra que chama águas, que tem Águas de Minas, que tem
as melhores estações de águas minerais, não ter um estudo profundo
da sua água do subsolo. Deixo aqui esse alerta aos legisladores, para
que alguma providência seja tomada no futuro. As licenças dos poços
profundos são obrigatórias na legislação atual. Se não tiver o trabalho
de quem fura, de quem tenha, o custo vai ficar sempre no produtor
rural e no usuário de água, porque ele vai precisar dessas
informações técnicas, e a taxa do licenciamento não é barata.

Aqui estamos mostrando, com esse triangulozinho vermelho, por
isso pedi para guardar as grandes propriedades - para que vocês
possam comparar a imagem de usuários que aqui é mostrada. Aqui é
a porteira de entrada dessas grandes propriedades. Podemos
comparar o volume máximo de usuários. Bom, num licenciamento
ambiental em uma grande propriedade, a recuperação dessa área ou
o que hoje se destrói a fonte de água dentro da bacia? Hoje, a maior
destruição da fonte de água na bacia, por estudos desenvolvidos
nesses últimos 15 anos, é o pisoteio do gado na nascente. Na
nascente, a água brota leve, de dentro da terra para fora. Poxa, se ela
brota leve, de dentro de uma grota e está ali mansa, imagine 350kg,
500kg, 600kg pisoteando ali todo dia, quatro vezes por dia? Hoje, uma
cabeça de gado, um gado bom, leiteiro, bebe cerca de 100 litros de
água por dia. Imagine ela lá, quatro vezes por dia, amassando aquilo
ali? Num instante, estamos com um processo destrutivo. Numa
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grande propriedade, a pessoa tem recursos financeiros suficientes
para cercar as nascentes; e nas pequenas propriedades, que são
nosso maior volume, aproximadamente 25 mil? Comparando com o
desenho anterior, podemos falar sobre o volume de propriedades
rurais com menores usos e consumos. Aqui mostraremos todas as
atividades que consomem mais água, na bacia, com suas diferentes
atividades. Aqui viemos para falar sobre licenciamento ambiental,
sobre o Sisema, que é um sistema integrado, e o Siam, que é a fonte
de conhecimento do que é licenciado. Perdoem-me meus
antecedentes, gostaria de fazer uma crítica construtiva ao sistema,
com minha experiência de muitos anos, tendo sido membro do Copam
por quase 15 anos. Faço aqui um momento de reflexão construtiva,
em que muitos de nós, produtores rurais da bacia e que possuímos
outras atividades econômicas, estamos sofrendo e sendo penalizados.
Neste momento de reflexão é que se transforma, se modifica e se
melhora. Deixamos, portanto, claro que o Igam, a agenda da água, a
Agenda Azul, é responsável pela outorga; a Feam é responsável pela
Agenda Marrom, onde se encontram as atividades industriais, em que
o suporte técnico da Supram já existe, embora precário. O IEF, que é
a Agenda Verde, é responsável, no sistema de licenciamento, pela
reserva legal, atividades econômicas agrossilvopastoris e pelas áreas
de preservação permanente. Para dar início a um licenciamento, tem-
se de ter o Formulário Integrado de Caracterização do
Empreendimento, que é integrado hoje só na palavra. Nossa
legislação está dividida em classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6. As classes 1 e 2
estão passíveis de Autorização Ambiental de Funcionamento,
enquanto as demais são passíveis de Licenciamento Ambiental. E o
documento dá entrada como um todo na Supram ou no Copam. A
Autorização Ambiental de Funcionamento - trouxe aqui um formulário
preenchido. Após fazer-se o FCEI, vem o Formulário de Orientação
Básico Integrado - Fobi -, que está dividido em três partes. A primeira,
5.1, que está no sistema; a segunda, 5.2; e a terceira, 5.3. Isso está,
como um todo, em Minas Gerais. No formulário Autorização Ambiental
de Funcionamento, de que precisamos? No IEF, temos de apelar, no
5.2, à Apef. No Igam, precisa-se da outorga nesse licenciamento. E na
Supram, é necessário ter o resto dos documentos. Mas a Supram só
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aceita a documentação como um todo, ou seja, o 5.1, o 5.2, e o 5.3.
Nesse caso, o proprietário ou protocola tudo na Supram ou antecipa,
por orientação do técnico, indo protocolar no IEF. E vai ao Igam ou na
Supram protocolar o pedido de outorga. Para que o processo esteja
formalizado, deve ter todos os documentos do IEF e do Igam. E
vemos que o processo não se encontra integrado porque o IEF é
integrado só no papel, mas, na prática, isso não ocorre. Quanto à
Apef, se o cara tiver muita sorte, em dois anos estará com ela em
mãos. No que se refere à outorga, houve época em que se gastavam
quatro anos para consegui-la. Tenho conhecimento de algumas
outorgas que demoraram ainda mais tempo. O órgão já melhorou:
precisa, agora, de seis meses ou um ano; com muita sorte, 90 dias. O
Supram tem o apoio da Feam, cuja estrutura interna é melhor. Esses
órgãos já conversam melhor entre si, mas todos os seis pontos
deveriam conversar integralmente. Didaticamente mostrarei o
processo. O FCEI gera o Fobi, que gera a documentação, que gera o
Sistema Integrado de Meio Ambiente - Siam. Ao receber os
documentos para protocolar, o Supram lhes dá uma numeração, que
fica registrada no Siam. Dessa forma, posso encontrar o documento
no computador. Ao receber o Fobi, marca-se uma data, um prazo - 30
ou 60 dias -, para entrega dos documentos. Aí começam acontecer os
grandes problemas, os grandes conflitos. O IEF gera um número
próprio, que não consta do sistema. O processo corre à parte, e
ninguém sabe onde o documento está. Com a outorga, ocorre o
mesmo: se você for ao Igam protocolar um documento, receberá um
número. Tenho, portanto, um Fobi, um licenciamento e três lugares
para buscar o documento em 30 dias. Para a outorga, é preciso dois
anos, 30 dias, 90 dias, um ano. Faço a grande observação de que o
processo de licenciamento não se formaliza, se não houver a Apef e a
outorga. Mesmo se você tiver os outros documentos, o licenciamento
não se formaliza. Isso faz com que nós, produtores rurais, usuários de
água, passíveis de licenciamento ambiental, estejamos sujeitos a
multas, mesmo que tenhamos ido ao IEF e ao Igam protocolar os
documentos. Sem a licença expedida pelo IEF e pelo Igam, o Supram
não aceita os documentos. Como está sendo divulgado, quando há
denúncia ou programação de fiscalização, o coitado que foi ao IEF
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protocolar, mas não obteve licença, recebe multa de até R$5.000,00.
Quem são eles? Os pequenos produtores rurais que não têm outorga.
Trabalhamos para morrer durante quase dois anos, com
cadastramento de usuários e gerando documentos, e o coitado ainda
tem de ir ao Supram e pagar uma taxa de R$34,00, que deveria ser a
cobrança pelo uso da água. Divulgou-se todo o tempo que não
haveria taxa, e nós, da associação dos usuários, quebramos a cara.
Acho que a taxa de R$34,00 do Supram já deveria ser a cobrança
pelo uso da água, porque não se trata de taxa de licenciamento nem
de cadastramento. E o documento gerado não tem validade para a
polícia ambiental nem para os Suprams. Não sei o porquê. Afinal, foi
feito com dinheiro público. Gastaram-se mais de R$800.000,00 para
cadastrar aqueles 28.292 usuários. É dinheiro público. E o coitado
está sem informalizar o processo e levando multa, levando ferrada.
Desculpem-me os técnicos, que respeito muito, mas o sistema tem
que auto-avaliar-se e dizer: não estamos funcionando corretamente,
não estamos beneficiando os produtores rurais e usuários; precisamos
modificar esse sistema. É preciso integração entre Igam, Feam e IEF.
O processo deve ser único. Na hora de reclamar, ninguém vem aqui.
Eles vão até nós, chorando e reclamando, pois estamos mais perto.
Se protocolarmos todos os itens no Supram - o 5.1, o 5.2 e o 5.3 -,
todos os documentos, o que seria lógico? O Supram deveria mandar
para o IEF e para o Igam. Entretanto, apenas para sair do Supram, em
Divinópolis, até chegar ao órgão, demora 15 dias. O prazo de análise
é de 90 dias. Sem o processo de formalização no IEF e no Igam, os
documentos da Apef e do FOB estão sujeitos a todas as multas.
Repito e reitero: este é o maior problema. Siam é um sistema
integrado. Para que numerações, formulários e documentações
separados? Dentro do Siam, qualquer um entra no computador e, com
CPF ou CNPJ, sabemos onde está o processo. Está visível. Por que
esse sistema foi gerado, se há outros dois em separado? Isso nos
deixa uma grande interrogação. O Supram recebe o documento
relativo ao IEF e repassa para o Núcleo. Este não consegue resolver
no prazo de 90 dias. O próprio sistema, o IEF, não tem dentro dele
tudo que foi inserido por meio do Siam. Dessa forma, fica disperso. Há
casos em que uma mesma propriedade rural recebeu três ou quatro
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fiscalizações para o mesmo processo: uma para multa, uma para o
licenciamento da Apef, outra porque o Igam queria a outorga, e mais
uma por ser área de reserva legal. Ora, quatro funcionários, quatro
custos para verificar apenas uma coisa que poderia estar num sistema
integrado. Esse custo é nosso. Meu suor paga. Não sou funcionária
pública. Srs. Deputados, essa é uma questão também de respeito ao
produtor rural, ao usuário. Há falhas no sistema dentro do Igam e do
IEF. A outorga é um apêndice, e a Apef tem sua numeração própria
sendo também um apêndice no processo. Atualmente, o
licenciamento não é integrado. Falta uma logística, uma nova análise,
um melhor aproveitamento e uma consideração maior com o cidadão
que precisa do licenciamento. Para encerrar, tenho algumas
sugestões. A primeira é a DN nº 74/2004, dividida na listagem em A,
B, C, D, E, F e G. Só que, dentro da letra A ou do item mineração, há
diversos tipos de mineração. No item da indústria, há diversos tipos de
qualificação de indústria. O volume de técnicos espalhados em Minas
é muito grande, e cada um tem um conceito. Mas, e se se criar um
termo de referência para cada um? Suponhamos que, para a
subatividade A 01, haja um termo de referência quanto ao conteúdo
que deve estar no RCA e PCA e no EIA-Rima. Então, qual é o
conteúdo? E assim por diante, em todas as letras que estão dentro.
Isso facilitaria quando um técnico conversasse com outro na hora da
análise, porque haveria um parâmetro e melhoraria o que disse aqui o
Eduardo. Haveria critério para se fazer uma análise e, ainda, haveria
uma agilidade maior para a verificação do processo e sua qualidade
mínima, evitando que se peça uma, duas, três, quatro, cinco
complementações. Se ele não está de acordo com o termo de
referência, não tem. É isso que você queria, Eduardo?

Segunda sugestão que fornecemos pela associação de usuários:
que a Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF - passe a ser
um licenciamento simplificado verdadeiro, o que hoje não é; que o
licenciamento seja analisado como um todo nas Sumprams, que todos
os documentos dêem entrada; e que as multas - que não devem ser
nossas, dos usuários - passem a estar no sistema. A culpa é do
sistema. Quando formos ao Promotor Público ou se o policial chegar,
saberemos que está tudo protocolado, se houve atraso de prazo ou
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alguma coisa.
É o órgão que deve ficar responsável, e não nós, usuários. Não

somos nós, em nossas atividades econômicas e produtivas, que
devemos ficar sacrificados e levar multa. Ninguém consegue entender
isso. Desculpem-me pela sinceridade, mas essa é a realidade.
Sugerimos que o Fobi e tudo que esteja contido nele sejam
protocolados no Supram. O órgão que se reorganize e se readapte,
pois deve ter essa função.

Terceira: que a documentação do Fobi nos itens 1, 2 e 3 seja aceita
para protocolo ao mesmo tempo na Supram, para que se formalize o
processo da AAF. Formalizado o processo, o Sisema cumpre o art. 13
da Lei nº 44.309/2006, em seu prazo máximo de 90 dias. Aí é hora de
nós, que estamos sendo punidos, cobrarmos do órgão que se cumpra
esse prazo que colocou na lei ou que haja um ajuste nisso.

Encerro com uma última questão dirigida aos Deputados
legisladores, mas espero que os funcionários dos órgãos também
reflitam sobre ela: sugerimos que seja determinado em lei um prazo
de análise da APEF e da outorga, em que as Classes 1 e 2 - a grande
maioria dentro da bacia - sejam analisadas nesse prazo de 60 dias. O
volume desse prazo está em discussão.

Quero também mostrar para vocês uma foto que tirei, esses dias, de
uma vaquinha jersey e seu bezerrinho. O maior consumidor de água,
além do ser humano, são as atividades econômicas que geram
alimentos, que geram força de vida. A nossa água está acabando e os
conflitos já estão existindo. Temos que tomar uma providência, temos
que ir nas nascentes verificar os bebedouros do gado. Precisamos
que o gado entre, mas que não fique espalhado na propriedade, que
ocupe uma área restrita para que a degradação seja menor. É muito
mais fácil recuperar as grandes propriedades. Neste país, precisamos
ocupar quase 100% da área para sobrevivermos com as pequenas
propriedades.

São importantes a nossa reflexão, as nossas sugestões, a forma
como o governo está fazendo, essa iniciativa que a Assembléia teve
de reavaliar o licenciamento ambiental. Nós, os produtores rurais nas
atividades econômicas mais simples, somos os grandes geradores da
receita do Estado. É importante que existam fontes, ouvidos, ações e
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vontade política dos órgãos para que existam modificações. Muito
obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de “slides”.

Palavras do Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira
Cumprimento os componentes da Mesa, os participantes deste

seminário e, em especial, os produtores rurais, hoje em menor número
que ontem, mas ainda assim prestigiando, em grande estilo, este
evento, que trata de seus direitos e de suas obrigações para com o
meio ambiente. Se é difícil e complicado para o produtor rural afastar-
se de sua propriedade por um dia, imaginem por dois, tendo ainda de
percorrer 500km ou 600km de estrada. Deixo meu abraço a todos.

Nossa discussão gira em torno do licenciamento ambiental.
Aspectos técnicos, filosóficos, culturais, operacionais e de
sustentabilidade já foram muito discutidos. Não os abordarei mais.
Também não falarei de novos instrumentos de gestão, de indicadores
de qualidade, de avaliação ambiental e de estratégica, nem de
zoneamento ecológico.

Ouvimos, ontem, neste Plenário, depoimentos emocionados de
parlamentares e de produtores rurais, que marcaram
significativamente o evento. Assistimos também a uma apresentação
do Siam, que me impressionou profundamente. E, agora, acabamos
de ouvir a Regina Grecco, que, com muita propriedade, levantou
questões de fundo a respeito do Siam e do modelo de licenciamento
ambiental que está sendo operacionalizado em Minas Gerais.

O Siam de Minas Gerais, com seus técnicos e Secretários - todos,
aliás, de altíssimo gabarito -, é muito independente, muito altaneiro e
muito seguro de suas verdades, com as quais concordo em parte.
Diante dos depoimentos tomados ontem e do que foi dito hoje, sugiro
que façamos a reflexão proposta por Regina Grecco. Mas que não
seja uma reflexão interna, na quietude de nossos lares. Não. É preciso
chamar o setor.

A DN nº 74, o maior sucesso da mais nova situação do meio
ambiente em Minas Gerais, só foi implementada porque foi discutida
exaustivamente com o setor produtivo. Depois disso, todos os
instrumentos usados pelo sistema não deram certo, e o maior deles, o



1540

Decreto nº 44.209, está aqui sendo criticado por todos.
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, “todos

têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações”. No conteúdo do art. 225 da
Constituição, resgatamos alguns aspectos interessantes. A quem
cabe a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado?
Está dito com muita clareza: “ao poder público e à coletividade”.
Chamo a atenção para esse aspecto, porque, em muitos momentos,
estão querendo jogar apenas sobre o produtor rural a
responsabilidade pela preservação ambiental. Ora, é preciso repartir
tal responsabilidade.

Todos sabemos que o produtor rural é o principal interessado na
preservação das florestas e no bom manejamento das propriedades.
Percebemos, no entanto, a tendência de o setor público querer
responsabilizar apenas o produtor rural pelo equilíbrio ambiental.

Baseada no conteúdo do art. 225 da Constituição, a Faemg entende
que o esforço para o desenvolvimento da agropecuária deve ser
fundamentalmente orientado por três regras: ser essencialmente justo,
economicamente viável e ecologicamente sustentável. Não tecerei
comentários a respeito desse tripé, mas é uma crença da Faemg, do
Sindicato dos Produtores Rurais e dos produtores rurais. Podem não
estar sendo cumpridos em sua plenitude, mas esse é o nosso
objetivo.

Esse programa de meio ambiente engloba direitos e deveres do
produtor rural. Foram produzidas 40 mil cartilhas nos últimos cinco
anos, mais de 100 palestras foram realizadas e mais de 40 mil
produtores rurais foram tocados diretamente. Falamos com o produtor
rural da forma mais sincera e honesta: o seu avô colocou fogo,
desmatou e queimou. O seu pai, em alguns momentos, colocou fogo,
e precisava de uma licença do IEF. O produtor rural de hoje precisa
fazer o licenciamento ambiental, a queima controlada e atender à
legislação.

Existe também um programa de educação ambiental denominado
Semeando, que é desenvolvido pelo sistema Faemg-Senar, do qual a
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Secretaria de Meio Ambiente de Minas é parceira. Esse programa é
destinado a alunos - 6 a 14 anos - da rede pública. Somente em 2007,
2.500.000 alunos participaram dessa tentativa de levar a cidadania, a
educação ambiental e a consciência a crianças que estão nessa faixa
de idade. Tão interessante quanto esses 2.500.000 estudantes são os
100 mil professores que participam desse trabalho, que vem a ser o
melhor e o maior programa de educação ambiental do País.

Todo o reconhecimento que fazemos está lastreado em uma
entidade que respeita profundamente o meio ambiente e está muito
vinculada a questões ambientais. Quanto ao programa Nosso
Ambiente dirigido ao produtor rural, falamos em licenciamento
ambiental, outorga de água, reserva legal, área de preservação
permanente, lei de crimes ambientais.

Quero fazer agora o reconhecimento do Sistema Estadual de Meio
Ambiente. A integração entre IEF, Igam e Feam, conforme a
palestrista que me antecedeu, ainda não está plenamente
concretizada, mas é uma tentativa do poder público, que deve
esforçar-se em prol dessa integração.

A descentralização do Copam é outro reconhecimento que fazemos
do esforço que o poder público está empreendendo a fim de levar a
discussão das questões ambientais para fora de Belo Horizonte, ou
seja, para as oito regionais. São 10 unidades regionais colegiadas,
isto é, duas centrais e oito espalhadas pelo Estado de Minas Gerais.
Reconhecemos também a importância da Deliberação Normativa nº
74/2004, que, como já disse, possibilitou a inserção da agricultura de
Minas Gerais no Sistema de Licenciamento Ambiental. Esse
documento é de 2004. Antes dessa data não existia licenciamento
ambiental em Minas Gerais para atividades agropecuárias. O modelo
então existente era caduco e absolutamente imprestável para
aplicação no meio rural. A Deliberação Normativa nº 74/2004 resgatou
essa possibilidade. Fazemos esse destaque para dizer que a
legislação do licenciamento ambiental tem 28 anos, mas demorou 24
anos para ser aplicada. Agora, em quatro anos, querem que o
produtor tenha licença ambiental, busque outorga de água, reserva
legal e, até mesmo, o impossível. As autoridades devem fazer essa
reflexão.



1542

Quais obstáculos devem ser vencidos na relação entre o produtor
rural - levando-se em consideração seus direitos e deveres -, a
legislação e os órgãos de meio ambiente? O Decreto nº 44.309,
também é chamado de lei das multas. Gostaria de ver uma lei da
educação ambiental, mas vamos falar sobre o Decreto nº 44.309, que
é de junho de 2006. Nunca um normativo legal foi tão criticado em
Minas Gerais pelo setor produtivo, pelas entidades ambientalistas e
por todos os que estão envolvidos com essa questão.

A Faemg fez o que pôde para convencer o Secretário e os técnicos
do governo a rever esse decreto, mas ele não foi revisto e passou a
ser aplicado. No final de 2006, no próprio Sisema, passou-se a
entender que o decreto continha imperfeições terríveis. A partir de
2007, com a intensificação das aplicações das multas, concluiu-se
pela necessidade da revisão do decreto, o que foi reconhecido por
diversas vezes não só pelo Secretário, mas também por vários
funcionários do Sisema.

Na Assembléia Legislativa, em outubro ou novembro, assisti a uma
manifestação dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, que
informavam que a revisão do decreto estava concluída. Há quase seis
meses a revisão do decreto foi concluída, e ontem,
surpreendentemente, o nosso Secretário de Meio Ambiente disse que
ele ainda está na Advocacia-Geral do Estado. Durante esses seis
meses, as multas foram aplicadas. Elas não são legais e não se
enquadram na realidade rural. É uma ficção pensar que uma multa no
valor de R$15.000,00 será paga por um produtor rural. Ela ficará
atormentando a sua vida para sempre, e o Estado terá um ativo que
jamais receberá. Isso poderia ser resolvido tranqüilamente. Não
entendo que a Promotoria de Justiça, a Advocacia-Geral da União e o
próprio Sisema sejam tão radicais que não possam entender que, em
virtude das circunstâncias altamente especiais do decreto e das
condições do produtor rural, ele tenha de ser suspenso imediatamente
até que seja publicado. Por quanto tempo a Advocacia-Geral do
Estado permanecerá com esse decreto? Foi significativamente
insatisfatória a informação do Secretário de que estaria na Advocacia-
Geral do Estado.

A campanha para a regularização do uso da água é um problema
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que tem de ser ultrapassado. O Igam iniciou essa campanha com a
maior boa vontade. Ela significa o cadastramento do produtor que
utiliza a água, para atender à expectativa de gestão dos recursos
hídricos. Foi mobilizado um aparato interessante de técnicos do Igam,
oficiais da Polícia Militar e várias pessoas, que teriam de visitar as
regiões a fim de divulgar a campanha para a regularização dos
recursos hídricos.

No licenciamento ambiental e na integração, muito bem tratada pela
Regina Grecco, há uma fração, pois essas pessoas saem para
realizar a campanha da água, mas não saem para fazer o
licenciamento ambiental. Qual será a repercussão disso para o
produtor rural? A Faemg, que há quatro ou cinco anos batalha para a
conscientização e para levar o licenciamento ambiental ao campo,
está ficando sem rumo, como disse a Regina. Isso significa que o
licenciamento ambiental saiu, e entrou a campanha para o uso da
água? Isso acontece porque o licenciamento ambiental é algo
complexo. O produtor rural é informado de que necessita da licença e
depois fica sabendo que tem de participar da campanha do uso da
água. Temos recebido inúmeras manifestações do meio rural, que não
sabe se realiza a campanha ou se faz o licenciamento.
Recomendamos que os produtores façam a campanha do uso da
água, mas que primeiro façam o licenciamento, porque na campanha
não sofrerão multas, mas no licenciamento, caso tenham
eventualmente desmatado sem licença, não tenham reserva legal e
tenham feito intervenção na área de preservação permanente, serão
multados. Tem de ser revista no Sisema essa campanha do uso da
água.

O que significa a integração do IEF no Sisema? No escopo básico
da Secretaria de Meio Ambiente houve a integração dos órgãos,
inclusive física. Em Belo Horizonte todos mudaram para a Rua
Espírito Santo, 495, mas ainda falta algo para a integração plena e
absoluta de todo o sistema.

Isso significa dizer que as 10 Suprams existentes em Minas Gerais
não são suficientes para prestar informação a respeito do
licenciamento ambiental. E é só lá que se obtém essa informação. Se
você for a um escritório do IEF e indagar sobre licenciamento
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ambiental, o responsável enviará você à Superintendência. Somente a
Supram dá informação sobre licenciamento ambiental. Nos escritórios
do IEF, que são mais de 150 em toda a Minas Gerais, você não
consegue essa informação.

Então, está tudo bem porque você conhece a Supram. Vamos supor
que o produtor rural esteja em Almenara, por exemplo. Ele precisa
fazer o seu licenciamento ambiental e vai ao escritório local do IEF. Lá
é orientado a ir à Supram, que fica em Diamantina. Ele tem de tomar
um ônibus, percorrer 450km de ida e a mesma distância de volta. É da
maior importância e deve merecer uma atenção toda especial essa
qualificação dos escritórios regionais do IEF, para atender às
demandas do licenciamento ambiental.

APP e reserva legal no Sul de Minas e Zona da Mata: a simples
aplicação do Código Florestal Brasileiro de maneira linear torna essa
questão da APP e reserva legal na Zona da Mata, no Sul de Minas e
no Campo das Vertentes um drama. O Presidente do sindicato de
Cássia fará breve exposição técnica a respeito de propriedades da
Zona da Mata e do Sul de Minas, em que 100% da propriedade ficam
dedicados à reserva legal e à área de preservação permanente. Há
casos em que, se houvesse a obrigação de fazer a averbação de
reserva legal, a área do proprietário não seria suficiente. Queremos
dizer com isso que, independentemente de Ministério Público, de
legislação federal, essa questão pode ser resolvida aqui. Não temos
de prejudicar tanto o produtor rural de Minas Gerais, obrigando-o a
fazer a averbação da reserva legal e ainda tendo de ceder toda a sua
APP em benefício do meio ambiente.

APP no entorno de reservatórios artificiais: 30m. A legislação
mineira estabelece que a área de preservação permanente no entorno
dos reservatórios artificiais, normalmente para usinas hidrelétricas, é
de 30m. No entanto, parece que existe uma resolução do Conama, de
muito tempo atrás, referindo-se a 100m. Inexplicavelmente, a polícia
ambiental, o IEF e a Promotoria de Meio Ambiente adotam o
entendimento de 100m, sendo que o próprio Secretário de Meio
Ambiente, em reunião com o Presidente da Faemg, também
manifestou seu entendimento de que a APP no entorno de
reservatórios é de 30m. Acontece que eu estava na minha
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propriedade há mais de 60 anos, veio o reservatório, desapropriaram-
me, não me pagaram uma indenização adequada, mas tudo bem. E aí
a água atingiu um certo nível. Eu, produtor rural, tenho de observar
100m da margem do curso de água, e isso liquida a minha
propriedade. Essa é uma questão que poderia ser resolvida
perfeitamente dentro da Secretaria de Meio Ambiente, não havendo
motivos para que a situação permaneça por tanto tempo. O pior de
tudo é que a polícia vai lá e multa.

Como já foi dito aqui, a pessoa tem de contratar um advogado para
fazer a sua defesa, que é complexa. De modo geral, o corporativismo
da Supram não acata as argumentações de defesa. A pessoa chega
ao Promotor como criminoso ambiental. É uma situação insustentável,
que poderia ser resolvida aqui.

Averbação de reserva legal “versus” licenciamento ambiental:
desvinculação. Um dos temas mais complexos da questão ambiental
é a reserva legal. De acordo com a nossa cartilha de meio ambiente, o
produtor rural que entender que o seu direito está, de alguma forma,
sendo prejudicado, poderá recorrer ao Judiciário. E têm saído muitas
decisões judiciais a respeito do tema reserva legal. Mas, e no nosso
caso, o que ela quer dizer?

No momento em que tenho de fazer licenciamento ambiental,
também tenho de fazer reserva legal. Para se fazer reserva legal,
preciso do IEF, em que, como já foi falado aqui, há fragilidade do
número de pessoas. Uma vistoria feita pelo IEF pode demorar um,
dois, três anos, às vezes nem é realizada. Então, é preciso renovar o
pedido de vistoria.

Hoje, para se fazer averbação de reserva legal, somos obrigados a
fazer o georreferenciamento da área, que é uma exigência do Incra e
que é feita apenas depois de quatro ou cinco anos. Então, exigir
reserva legal no licenciamento ambiental é uma questão
absolutamente complexa, até porque, quando o Código Florestal
Brasileiro trata de reserva legal, não estabelece que, para fazer
licenciamento ambiental, é obrigatório fazer a reserva legal. É uma
exigência ilegal, mas é o técnico e o sistema que o exigem. Aí o
produtor rural fica com esse problema. Não é preciso mudar a lei
federal nem pedir socorro ao Promotor de Justiça. Podemos resolver
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isso aqui, dentro da Secretaria de Meio Ambiente.
Reserva legal em pequenas propriedades: a legislação estabelece

que, na pequena propriedade, a reserva legal é gratuita, devendo o
órgão ambiental fornecer apoio técnico e jurídico. Muito bem:
enviamos um pedido para o escritório regional do IEF dizendo que, em
Ubá, há 135 pequenas propriedades que querem fazer licenciamento
ambiental, etc. A gerente do IEF nos respondeu o seguinte: não temos
condições materiais para fazer esse tipo de prestação de serviço.
Então, podemos tirar muitas conclusões. A primeira é que ao órgão
ambiental é defesa a desobediência da lei, mas o produtor tem de
cumpri-la. Então, ele fica apavorado, porque, para se fazer reserva
legal de pequena propriedade, são exigidas as mesmas coisas da
reserva legal de grandes propriedades, como georreferenciamento,
etc. É uma loucura. Não é necessário mudar a lei federal nem pedir
socorro à Promotoria de Justiça. Como já disse, podemos resolver
essa parada dentro da Secretaria de Meio Ambiente.

Educação ambiental: advertência antes do auto de infração.
Pedimos encarecidamente para que suspendam a vigência do
Decreto-Lei nº 44.309, de 2006, até que a Advocacia-Geral do Estado
resolva a questão, estabeleça que, em algumas situações, cabe a
advertência em lugar do auto de infração. Essa notícia não foi
passada para as autoridades nem para a polícia. Estamos recebendo
fax e xerox de multas absurdas. Como disse um senhor ontem, uma
pessoa fez uma pequena intervenção no rego de água, uma limpeza
para desobstruí-lo - isso acontece muito no meio rural, assim como no
meio urbano - e foi denunciada.

Quando isso acontece a polícia vai lá e multa. São R$5.001,00. A
partir daí, estabelece-se o tormento do produtor rural: procurar
advogado, pagar advogado, fazer a defesa, ir à Promotoria de Justiça.
Na Promotoria de Justiça acontecem coisas terríveis. A pessoa tem
que dar uma cesta básica, tem que recolher certa quantia do salário
mínimo para uma organização ambientalista da cidade e ainda tem
que recolher um valor para a própria organização do Ministério
Público. Isso é espantoso.

Queria que todos vocês prestassem atenção ao que estou falando: a
pessoa recolhe algum dinheiro para uma organização ambientalista da
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cidade - isso porque foi multada pelas razões que já citei -, fornece
cesta básica para uma organização de assistência social da cidade e
recolhe dinheiro para a Associação dos Promotores Públicos. É essa
notícia que nos tem chegado.

O licenciamento ambiental é um procedimento complexo,
burocrático, terrível, como falou a Regina Grecco. Se eu fosse um
técnico do Siam, iria correndo atrás do Secretário de Meio Ambiente e
diria a ele que, depois de tudo que foi falado na Assembléia, seria a
hora de nos mexermos. O nosso modelo é muito complicado.
Demoramos quase dois anos para colocar no sistema um documento
chamado F 06 não passível. Entre as atividades que precisam ser
regularizadas ambientalmente, existem os não passíveis, que são
aquelas plantações com menos de 10ha de café, com menos de 100
cabeças de boi. Nesse caso, a pessoa tem que ir ao sistema para se
apresentar, mas não se submeterá ao processo de licenciamento: é
não passível. Demoramos dois anos para conseguir adotar esse
modelo e, agora, estamos tendo a notícia de que ele está sendo
unilateralmente desprezado. No lugar dele apareceu um outro
formulário, que ainda não vi, parece que é a versão 10 ou 12. Se o
primeiro tinha quatro folhas, esse tem oito.

Pode não ser uma absoluta verdade, mas existe essa questão. Não
podemos deixar que o procedimento para o licenciamento ambiental
seja tão difícil, tão burocrático, tão complexo, como se não bastasse a
questão do Siam, muito bem enfatizada pela Regina Grecco. O Siam
não está com essa bola toda para dar informações.

Relativamente à remuneração ao produtor rural por serviços
ambientais, há a reserva legal, da qual não fugimos, mas é um
equipamento que presta serviços ambientais que são capturados pela
sociedade como um todo. Temos as áreas de preservação
permanente, que são sagradas. Não aprovamos a participação. Então,
é necessário que encontremos meios para fazer essa remuneração ao
produtor rural.

Tenho ainda cinco ou seis itens, mas deixarei para o Presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais de Cássia, Sr. Domingos, que dará
uma visão mais técnica dessas áreas de proteção ambiental na sua
região, no Município de Cássia.
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- No decorrer de seu pronunciamento, procedeu-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Sr. Domingos Inácio Salgado
Bom dia a todos. Por meio das transparências, mostrarei a vocês

algumas áreas de proteção ambiental. O que estão vendo aqui são
rios, córregos e nascentes.

Nosso Município tem 645km2, e, com essa quantidade, para
obedecermos ao famoso Decreto nº 44.309, perderemos algo em
torno de 35% a 42%, pois, além das APPs das águas, ainda temos
alguma declividade em nível de 45º e também o entorno da Usina
Mascarenhas de Moraes, que faz com que percamos uma quantidade
enorme de espaço.

Tentarei mostrar aqui a realidade de quatro propriedades. Esta
primeira pertence a um produtor rural. Ela possui 36ha e, como está
no entorno da Usina Mascarenhas de Moraes, precisa ter o
afastamento de 100m. Só aí, perde cerca de 16ha, pois há 1.600m de
entorno na usina. Considerando-se mais a reserva legal - 7,22% -, em
resumo, ele terá que doar ao meio ambiente 25,17ha, o que
corresponde a 69% da propriedade. Sobrarão 10ha. Ele é tirador de
leite e tinha capacidade para 100 animais, mas ficará reduzido a 30.

Esta outra propriedade é média, com 71ha. Ela não está no entorno
da represa, mas, com a reserva legal e as APPs - existe mais de um
córrego, já que nossa região é muito rica em água -, perde 31%.

Nesta agora, temos um caso interessante. A proprietária é uma
senhora, que tem 28ha. O terreno está no entorno da represa e, como
vocês podem ver, com a reserva legal e a permanente, perderá
aproximadamente 21ha, ou seja, devem sobrar 7ha. Ressalto que a
senhora teve a felicidade de não ter nenhuma nascente em sua
propriedade, pois, se fosse o caso, perderia mais ainda.

Esta outra propriedade aqui também é média. Ela possui 85ha. O
indivíduo é produtor de café e está no entorno da Usina Mascarenhas
de Moraes. Ele perde 44 dos 85ha, quer dizer, sobram apenas 40ha.
Como se isso não bastasse, aí podemos ver a multa que a Polícia
Militar aplicou nele dizendo que deveria afastar-se das margens da
usina 27ha, sendo que ele tem o uso antrópico dessa área, pois o café
existe lá desde 1972, e a usina foi fechada em 1954, época em que
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não se falava em licenciamento ambiental.
Todos, então, podem concluir que esse decreto está nos

expropriando de nossas propriedades sem nos dar nada em troca, ou
seja, está nos exigindo tudo, sem oferecer nada. E ainda existe um
problema seriíssimo: temos que assinar um termo em que,
antecipadamente, confessamos que somos criminosos, pois, se
alguém invadir essa reserva legal e colocar fogo nela ou retirar
qualquer madeira, a responsabilidade será inteiramente nossa. O
companheiro da Fetaemg disse que, quando fazem uma usina e
desapropriam a região, pagam, mas no nosso caso estão
expropriando e não querem pagar. Além do mais, estão nos onerando.
O custo da regularização daquela propriedade de 36ha, dos quais o
proprietário fica apenas com 10ha, é de R$15.638,00, ou seja, além
de tudo o produtor tem que arcar com esse ônus.

Fiz esse demonstrativo porque essa realidade precisa ser levada ao
conhecimento da nossa sociedade. A preservação ambiental interessa
a todos nós, principalmente aos agricultores, pois nosso maior insumo
é a natureza. Somos pessoas preocupadas com chuvas, com um
ambiente equilibrado para que possamos ter nossa produção e
nossas propriedades preservadas. Muito obrigado a todos. Boa tarde.

- No decorrer de seu pronunciamento, procedeu-se à exibição de
“slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.

A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, demais componentes

da Mesa, senhoras e senhores. Sou o Deputado Carlos Pimenta, da
região do Norte de Minas. Vou ater-me ao tempo e iniciarei minha
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breve exposição relatando uma experiência que tive ontem, quando
representava a Assembléia na cidade de São João da Ponte.
Estivemos com o pessoal do Incra, participando da inspeção de
algumas fazendas e acompanhando alguns sindicatos rurais. Vi algo
que me deixou mais preocupado ainda. Visitamos uma fazenda de
2.000ha, que pertence a uma família há mais de 30 anos. O pessoal
do Incra disse ao proprietário sobre a intenção de se efetuar a
desapropriação daquela fazenda para os quilombolas. Pensei que ele
iria se opor ou fazer qualquer crítica, mas vi que a intenção dele e de
sua família era dispor da fazenda para a desapropriação, em uma
atitude inusitada na região. Perguntei a razão daquilo. Ele me disse
que depois da seca pela qual passaram, a pior em 50 anos, jamais
vista no Norte de Minas, 95% da fazenda foi dizimada e ficaram sem
nenhuma perspectiva ou abertura para negociar dívidas passadas
com os bancos oficiais: Banco do Nordeste e Banco do Brasil.
Também ficou sabendo que as ações prometidas pelo governo
federal, intermediadas pelo Vice-Presidente José Alencar, não
chegariam na região. Sendo assim, não restava a eles alternativa a
não ser dispor da fazenda para o Incra. Outro fato que me chamou a
atenção foi que, em contato com o Superintendente da Codevasf,
fiquei sabendo que ele conseguiu recurso para fazer a limpeza do rio
que serve à cidade de Janaúba. Mas os órgãos ambientais de Minas
Gerais, infelizmente, não estão permitindo que esse recurso seja
aplicado na limpeza do Rio Gorutuba.

São dois fatos que mostram claramente o calvário pelo qual passam
os produtores rurais. Aqui, vimos exposições sobre a burocracia e a
falta de pessoal para fazer a liberação das licenças, das outorgas.
Adianto que a Assembléia de Minas está extremamente preocupada
com isso. Fico muito triste e preocupado, Presidente, ao ver que o
Decreto nº 44.309, contra o qual lutamos tanto, continua a prejudicar
quem perfure um poço artesiano ou já tenha um poço artesiano há
vários anos para matar a sede. Mas para regularizar esse poço
artesiano, tem de pagar multas de R$15.000,00 ou então multas
diárias de R$1.500,00. Fico preocupado porque quem está analisando
o valor das multas e das penalidades é a Advocacia-Geral do Estado.
Será que é o órgão ideal para fazer análise e debate das



1551

penalidadades sobre o uso da água, sobre as queimadas? Estão
tirando a discussão desta Casa, dos sindicatos, dos proprietários
rurais e passando para um órgão que não tem nenhum entendimento
sobre as necessidades e dificuldades do trabalhador rural. Tenho
respeito pela Advocacia-Geral do Estado, mas é um órgão próprio
para analisar leis e decretos, extremamente jurídico e não tem
tecnologia, “know-how” e experiência para analisar um decreto dessa
natureza.

Estamos atentos. Este seminário é fundamental. Espero que os
resultados das discussões aqui travadas tenham a garantia de serem
levados à última instância pela Assembléia.

Ficar da forma que está é impossível. O produtor rural está sendo
prejudicado, igualado a marginais. Não podemos deixar que isso
aconteça. A produção rural de Minas Gerais é fundamental; o meio
ambiente é fundamental, mas temos de conciliar o meio ambiente com
as questões sociais, com as questões de desenvolvimento. Conforme
afirmado aqui, não acho que a iniciativa privada esteja querendo
tomar o lugar do Estado. Acho que tem seu local, que tem de ser
respeitado, como o Estado também tem de ser respeitado. É preciso
agilizar as ações dos órgãos ambientais com mais funcionários, e não
demorar um ano ou dois para que uma outorga ou que uma licença
ambiental seja expedida. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Rapidamente, lerei uma nota da Via

Campesina sobre as acusações da mídia no dia de ontem, quando
ocuparam parte da linha férrea da Vale do Rio Doce, patrimônio
brasileiro. (- Lê:)

“A ocupação dos trilhos da Vale no Município de Resplendor, por
1.000 camponesas, nesta segunda-feira, ocorreu pacificamente, como
forma de denunciar os impactos sociais e ambientais da construção
da Barragem de Aimorés, no Rio Doce. Concluída em 2005 pela Vale
e pela Cemig, a barragem alagou 2.000ha, prejudicando diretamente 2
mil famílias e, indiretamente, 100 mil famílias. Apenas 40 famílias
foram reassentadas, enquanto os demais desalojados permanecem
abandonados pelas empresas”.

As 40 famílias foram reassentadas na agricultura, sem contar
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aquelas famílias da Nova Itueta. (- Lê:)
“Ao contrário da nota divulgada pela Vale, não houve reféns no

protesto, respeitando-se os direitos humanos dos funcionários da
empresa, que puderam sair da área logo depois da ocupação dos
trilhos da empresa. Jornalistas de diversos meios de comunicação
circularam durante todo o dia, durante a ocupação, e são testemunhas
de que nenhum trabalhador da empresa ficou detido.”

Estamos discutindo neste painel licenciamento, experiências e
percepção. Ontem, discutiu-se aqui o pós-licenciamento. Não é só em
Itueta, em Resplendor e em Aimorés - que tem representantes aqui -,
é também Candonga, é Funil. É, como foi colocado aqui, também na
usina elétrica de Mascarenhas, que acabamos de ver. Essas pessoas
não são colocadas como atingidas. Muito menos são indenizadas.
Temos problemas sérios. Em Irapé é um grande escândalo a situação
pós-licenciamento.

Então, companheiro Eduardo, dirijo-me à Mesa e repito a pergunta
que fiz ontem: “como garantir, cercar todos esses problemas na
audiência pública, onde tanto o Estudo de Impacto Ambiental - EIA -
quanto o relatório - Rima - não são populares?”. A D. Maria e o Sr.
José não conseguem obter informação precisa. Nem o empreendedor
pode precisar a área que será impactada. Tudo é subestimado: a área
a ser alagada, o valor das propriedades, sobretudo o afeto de cada
família. A maioria não está disposta a vender sua propriedade, tem um
carinho que não tem preço. O problema é que aqui em Minas Gerais
são milhares de atingidos que estão como que reprimidos,
encurralados, e esse processo ainda é muito frágil.

Como avançar em eficiência tanto no processo de licenciamento
quanto, sobretudo, no pós-licenciamento, para garantir qualidade de
vida para o nosso povo? Isso sem contar com a reativação
econômica, porque lá, em sua propriedade, já havia inúmeros pés de
jabuticaba, várias árvores frutíferas... E até conseguir todas essas
árvores frutíferas produzindo, quanto tempo levaremos? Além dos
vizinhos, que são diretamente atingidos porque não tinham nenhuma
área de preservação obrigatória e passam a tê-la de uma hora para a
outra, porque se encontra no limite de um reservatório.

Portanto, ainda temos de avançar bastante. Demos a largada neste
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ciclo de debates e concluiremos o assunto no seminário a ser
realizado no mês de junho, com a participação popular. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Paulo Teodoro.
O Sr. Paulo Teodoro - Senhores membros da Mesa, distinta platéia,

senhoras e senhores; após essas discussões, saímos daqui com a
cabeça cheia de indagações. E algumas delas gostaria de
compartilhar com vocês. São indagações que às vezes levam a nossa
boca o gosto amargo de que a coisa não está bem. E me pergunto:
“por que não está bem?”. Temos 30 comitês de bacias no Estado,
falando-se em águas de dominialidade do Estado, mais cinco de
águas de dominialidade da União, com a participação plena da
sociedade, em alguns casos, dos três níveis de governo, em outros,
de dois níveis, dos empreendedores, do Copam, do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, das Suprams, hoje com a
desconcentração do nosso processo de licenciamento ambiental.
Todos estão participando.

Quando fazemos uma análise da percepção do licenciamento
ambiental em que estão envolvidas as entidades, os responsáveis
pelo licenciamento, a sociedade como um todo, a classe produtora, a
classe produtiva das diversas tipologias, o que é que está errado na
discussão ou na formulação do nosso modelo, quando essa
percepção é absolutamente dicotômica? Algo está errado, e acho que
todos nós temos de sair daqui com várias indagações. A situação
exige de cada um de nós uma introspecção profunda.

Algumas coisas aqui ditas já estão inteiramente superadas. Eu, em
determinado momento, com a apresentação de companheiros que
participam do modelo de licenciamento no Estado, perguntei-me se o
que estava ouvindo era uma apreciação sobre o modelo desenvolvido
no Estado de Minas Gerais ou em algum outro Estado que não
conhecia. Há necessidade de sermos bastante honestos em tudo o
que dizemos, e essa honestidade passa por um outro fator muito
importante, a que se referiu o Secretário ontem: não temos de ser
mercadores de ilusões.

Temos de pegar o processo que provoca esse gosto amargo na
boca de todos nós, reestudá-lo como dever de casa e participar do
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momento da formulação do processo.
Quando assumi a Secretaria Executiva do CGFAI, em Minas Gerais,

não gostei do Decreto nº 44.309, o grande vilão, que passou a ser
reestudado por todos. Nesta Casa, tivemos duas oportunidades de
discuti-lo, abrindo o debate a diversos setores da sociedade. Em
outubro, terminada a sua reformulação, o decreto foi encaminhado à
Advocacia-Geral do Estado, não para nova reformulação, mas para
ser analisado quanto aos seus aspectos legais, constitucionais, e ser
encaminhado ao Governador, para sanção. Desde o início dos
estudos da sua reformulação, orientamos a Polícia Militar a que, em
suas abordagens, não procurasse valorizar o auto de infração. O auto
de fiscalização tem de ser feito. Tem de ficar registrado que, naquela
hora, o técnico ou a polícia esteve lá e fez as observações que se
seguem. A partir de então, não houve mais auto de infração, a não ser
em flagrante delito. Aliás, com a campanha de regularização do uso
da água, a Polícia Militar passou até a orientar as pessoas no
preenchimento de formulários. Temos de ter honestidade ao fazermos
nossas considerações. Se algo está errado, temos de corrigir. E, na
correção, tem de haver o envolvimento de todos. A não-aplicação do
Decreto nº 44.309 da forma como está ou como está sendo
reformulado nos remete automaticamente à aplicação da lei de crimes
ambientais, a Lei nº 9.305. A instituição da fiscalização tem de ser
normatizada por um instrumento. Na ausência do decreto, esse
instrumento teria de ser a lei federal. Acho honesto discutirmos aqui,
agora, os vários instrumentos que normatizam o licenciamento
ambiental e a sua fiscalização, que também dependem de normativos
federais. Temos de discutir isso e até mesmo envolver o Congresso
Nacional; senão, no ano que vem, estaremos aqui discutindo as
mesmas mazelas, sem avanços e com esse gosto amargo de que a
coisa não vai bem.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Carlos Magno de Lima e
Silva, que fará uma comunicação sobre o decreto-lei que trata de
desapropriação de terras.

O Sr. Carlos Magno de Lima e Silva - Ontem eu afirmei aqui que o
decreto-lei estava careca e caduco. Hoje, quero justificar o que disse,
mas, primeiro, solicito a suspensão do decreto que trata da
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desapropriação de terras em prol da MMX, atual Anglo-American, em
virtude das incoerências da Lei nº 3.365, de 1941, que está fora do
contexto do século XXI e apresenta, em seu texto, contrariedades e
valores incompatíveis com a moeda atual, referindo-se a ela apenas
no que tange aos honorários. No parágrafo único do art. 13 e no § 2º
do art. 28, é citado o valor da causa: igual ou inferior a dois contos de
réis.

Eu tenho o texto de lei para quem desejar ver. O decreto-lei fere os
ideais dos 220 anos da Inconfidência Mineira e dos 87 anos da
Independência do Brasil, citado no texto legal por circunstância. É
uma lei de um ditador, a de nº 3.365, feita por Getúlio Vargas em
1941, no período da 2ª Guerra Mundial, quando imperava o nazismo
em alguns lugares do mundo. Peço a invalidação das audiências
públicas da MMX por considerar que está no caso dessa lei. Solicito,
ainda, uma CPI da MMX e a imediata suspensão de suas atividades,
principalmente no que se refere à negociação de grandes quantidades
de terra na Serra do Espinhaço - reserva da biosfera da Unesco -, e
por não possuir ainda a licença de instalação.

Questiono o Executivo mineiro sobre os atos que atentam contra os
princípios da administração pública e a moralidade administrativa,
porque os decretos não se mostram adequados pelo abuso de sua
utilização e por contrariarem pressupostos constitucionais. A estrutura
de modelo de um Estado para o Brasil do século XXI não é a mesma
que a do anoitecer do século passado no que se refere ao
cerceamento da imprensa e ao impedimento da liberdade de
expressão de jornalistas e de várias mídias, o que acontece hoje no
Estado. Solicito ao Ministério Público, aqui representado pelo Caoma,
que, caso o Executivo mineiro prossiga praticando atos que
relembrem o período de 1964, a programação do AI-5, e com leis do
período da 2ª Guerra, sejam anulados os atos lesivos à moralidade
administrativa sob pena de eu solicitar asilo político, uma vez que
estamos tratando de leis que lembram o período ditatorial.

Solicito à Mesa que prorrogue o prazo de apresentação de
propostas pelo menos para até o final do evento, pois ainda temos
palestras durante a tarde, e ele vai apenas até 12horas. Deixo um
questionamento sobre esta reunião. Muito obrigado pela atenção.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Subsecretário Ilmar Santos.
O Subsecretário Ilmar Santos - Bom dia. Na pessoa do Deputado

Neider Moreira cumprimento os presentes. Farei menção a alguns
pontos das apresentações do Dr. Carlos Alberto e da nossa colega
Regina Grecco. Sobre a revisão do decreto, o Dr. Paulo foi bastante
objetivo, informando o que está acontecendo e por que o decreto se
encontra na AGE. A proposta do Carlos Alberto de revogação ou
suspensão imediata do decreto em vigência acarretaria também uma
manifestação da AGE. Assim, não podemos, da noite para o dia,
simplesmente dizer que o decreto, a partir de amanhã, não está mais
em vigor. Em breve, teremos um novo decreto que trará melhorias,
atendendo muitas das considerações pertinentes que ouvimos nestes
dois dias por parte dos produtores rurais.

Dra. Regina, a senhora sabe que estamos num processo de
transição de um sistema arcaico e pesado para um processo mais ágil
e eficiente. A questão levantada sobre a não-integração, no que se
refere à outorga do uso da água e da autorização da supressão, já foi
verificada por nós. A idéia é que efetivamente licenciamentos sejam
feitos no âmbito das superintendências regionais de meio ambiente.
Houve grande mudança a partir do ano passado, ou seja, todos os
processos de licenciamento passam a ser feitos nas
superintendências regionais de meio ambiente, o que é importante
porque permite às demais casas, IEF, Feam e Igam, investirem
maciçamente em outras ações importantes para a gestão ambiental
no nosso Estado. Há a questão do próprio cadastro, da
biodiversidade, de estudos e da própria audiência pública, que foi
mencionada pelo Eduardo. Partilhamos do seu entendimento de que
precisamos melhorar e ter audiências públicas que efetivamente
resultem em esclarecimento e obtenção de subsídios para o
licenciamento.

Queria dizer que já é nosso entendimento, Dra. Regina, que tanto a
outorga quanto a Apef sejam feitas no âmbito da Supram. Até o fim do
ano, podemos garantir isso, não somente eu, mas também o próprio
Secretário. Todas as Apefs e outorgas dos processos de
licenciamento serão feitas efetivamente no âmbito da Supram. Com
isso, efetivamente essa integração ocorrerá.
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Anotei outros pontos, estou à disposição para outros
esclarecimentos e quero, uma vez mais, agradecer a iniciativa da
Assembléia que traz à baila a questão do licenciamento ambiental e
do desenvolvimento sustentável. Antevejo que, nesta reunião, como
disse ontem o Secretário, com a nossa humildade democrática, muitos
pontos estão sendo revistos e avançarão, mas, quanto àqueles que
são efetivamente pertinentes à questão legal, dependemos da
modificação da lei. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Paulo Calixto, da Aproleite.
O Sr. Paulo Calixto - Bom dia. Reportando-me às falas do Feitosa

que disse ter sentido a ausência do Ministério Público, nós,
produtores, sentimos a ausência da Faemg e da Ocemg. A Faemg,
ontem, defendeu-nos tão bem que eu não sabia de que lado estava, e
os Diretores da Faemg e da Ocemg estão lá vitalícios, anos e anos,
mas nunca representaram os produtores. São pessoas vitalícias no
lugar; apoderam-se daqueles cargos e ficam lá, e patrões somos nós.
Eles são empregados, e quem paga a sobrevivência da Ocemg e da
Faemg são os produtores rurais. Nós pagamos essas pessoas, e,
quando precisamos ir lá, somos maltratados por funcionários que
estão lá, há 20, 30 ou 40 anos. Eles não nos recebem nem nos dão a
menor atenção. Ontem o representante da Faemg teve a coragem de
dizer aos presentes que não foi ele quem convidou esta platéia para
estar aqui. Como se diz, tirou o corpo fora.

Outra observação: suponho que a chefia de uma secretaria seja
composta por elementos de nível. Se uma pessoa de um nível de uma
secretaria chega e recebe uma lei para implantar - e também fui
funcionário de empresas privadas -, deve ter o discernimento e a
coragem de, se aquela lei não for exeqüível, levar ao seu superior tal
fato. Pelo menos assim, ele nos ajudaria. Imprimem a nós tal ritmo de
punição que vou contar um caso: eu era um produtor de 1.500 litros
de leite por dia, e denunciaram que a minha propriedade estava a
menos de 50 metros de um leito de água. Fui tão punido e ia tanta
polícia  na  minha fazenda - e há tantos assaltantes para serem
presos - que abandonei a atividade. Vendi as vacas, dispensei os
empregados e hoje faço parte dos movimentos dos sem-leite.

Tenho ouvido falar muito em produtor rural. Acredito que grande
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parte dos presentes conhece Escarpas do Lago, que é a elite de
Minas Gerais. Ninguém nunca falou em punir Escarpas do Lago, que
está às margens do Lago de Furnas. Helicópteros de autoridades
descem lá todos os finais de semana. Ninguém nunca ouviu falar em
desapropriar Escarpas do Lago, que toma uma grande parte das
margens do Rio Grande.

Outro fato é que o Rio Grande vivia num leito mínimo, mas foi
represado e atingiu nossas terras. Agora temos que pagar porque o
rio veio para o nosso lado. Não pedimos para o rio chegar para perto
de nós, ele chegou para gerar energia para alguma empresa. Há
pouco tempo houve um apagão por falta de chuva, e acrescentaram
“x” por cento no custo do quilowatt-hora para socorrer os produtores
de energia. Mas quando está sequinho e nossa vaca, que antes dava
20 litros de leite, passa a dar 8 litros, ninguém entra com um tostão
para socorrer-nos. Então, só pagamos a conta.

Peço que seja observado o “feedback” do empregado público de
nível. Ontem conversei com uma senhora do IEF que tinha tanta
capacidade que até me impressionou. Mas ela teria que ter a coragem
e a hombridade de dizer ao seu chefe que aquela lei não é exeqüível,
que teria que ser reestudada antes de mandar a polícia. A polícia vai
porque recebe uma ordem, não a estou culpando, mas um Capitão de
polícia que vai a minha fazenda também tem capacidade de dizer ao
Comandante, ao Tenente ou ao Coronel que a lei está muito rigorosa,
que é preciso abrandá-la, que é melhor prender os ladrões antes de
prender o moço que está tirando leite. Estamos passando apertado.

Volto a repetir que a Ocemg e a Faemg têm uma elite de dirigentes
superada, com o prazo de validade vencido, mas continua lá. Não nos
representa e, quando vem representar-nos aqui, não tem coragem de
falar que esta platéia foi chamada por ela. Há muitas pessoas que,
para estar aqui, pediram à mulher para tirar o leite. O pessoal não tem
dinheiro para pagar hotel e está aqui.

O Domingos Inácio fez uma representação de Cássia. Um Município
que perdeu 42%. É uma cidade com mais ou menos 35 mil habitantes.
O que fazer com aquilo? Estamos criando favelas em volta daquilo. Se
não temos dinheiro para sustentar o que está lá, imaginem os
desempregados.
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Ontem discuti com uma senhora que representa uma ONG. Num
certo momento fiz uma pergunta a ela, que me explicou tão bem que
acho que ela não aparta um galo de uma galinha, mas está com
autoridade para falar sobre o produtor rural. Não posso deixar passar
este momento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria Dalce Ricas, da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda.

A Sra. Maria Dalce Ricas - Meu nome é Maria Dalce Ricas, da
Amda. Quero dizer ao meu antecessor, com quem tive uma conversa
até educada ontem, que eu e o Maurício puxamos as palmas em
relação a uma de suas falas num determinado momento. Mas, como
toda a platéia sabe que a pessoa que o senhor citou no final fui eu,
quero dizer que sei distinguir tão bem um galo de uma galinha quanto
o senhor sabe distinguir entre proteção ao meio ambiente e produção
rural. Peço desculpas ao senhor, mas não aceito a sua fala e achei
indelicado de sua parte. Só se a Mesa autorizar e se me der direito de
resposta.

O Sr. Presidente - Prossiga, Maria Dalce.
A Sra. Maria Dalce Ricas - Quando as barragens da Rio Pomba

Mineração e da Cataguases romperam causando todo aquele
desastre ambiental, uma coisa talvez tenha passado despercebida à
sociedade: o casamento perfeito entre a capacidade de degradação
de uma indústria - que foi o deixado pela Companhia Matarazzo de
Papéis e comprada depois pela Cataguases - e a barragem da Rio
Pomba, a mineração responsável. As imagens que vimos pela tevê
mostraram que os cursos d’água atingidos não tinham um centímetro
sequer de mata ciliar.

Ali havia três atividades se casando em termos de degradação
ambiental: agropecuária, mineração e indústria. Os únicos indicadores
ambientais publicados pela Semag em 2005 mostraram que a
qualidade ambiental do Estado praticamente não teve nenhuma
melhora.

A palestra do Eduardo foi clara e brilhante, mas não concordo com o
que ele disse a respeito da politização do licenciamento. A politização
do licenciamento acontece, sim, mas somente a favor de grandes
empreendimentos e do social, entre aspas.
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Eduardo, discordo de você também no que diz respeito à
degradação ambiental. Degradação ambiental não cai do céu; é fruto
da ação humana. E o que tem acontecido até agora, Eduardo?

Ética e filosoficamente, o ser humano foi colocado fora e acima da
natureza. A igreja diz que o homem é a imagem e a semelhança de
Deus. Então, ele se sente no direito de fazer tudo. Acho que,
exatamente, por isso, é preciso inseri-lo novamente na natureza, para,
então, pensarmos em mudar o quadro de degradação ambiental, que
coloca em risco a nossa própria vida.

Vítor, sua exposição foi muito boa. Concordo com muito do que você
disse. Concordo com muitas idéias que você, do setor industrial,
apresenta, mas, sem absolutamente desmerecê-lo, tenho uma
pergunta a lhe fazer.

Você concorda que seria um raciocínio lógico seguir estes passos:
resolução dos problemas apresentados pelo setor privado; resolução
da irresponsabilidade histórica do setor industrial? Você representa
uma empresa que realmente age com responsabilidade ambiental, e
há outras, mas não são todas.

Você acha que a solução desses problemas redundaria na
resolução da responsabilidade ambiental e, conseqüentemente, na
proteção do meio ambiente?

Fica parecendo que basta resolver os problemas estruturais e
operacionais para tudo ficar bem.

Democracia é algo sério. Não é todo o mundo que está preparado
para isso. Lamento que vocês não estejam.

O que quer dizer, Vítor, projetos estratégicos de interesse nacional?
O que temos visto até agora é o esforço para garantir
antecipadamente a licença para alguns projetos.

Transposição do Rio São Francisco, por exemplo, é um projeto de
interesse nacional estratégico? O ... do Rio Madeira para produzir
energia e desperdiçar no País é um projeto estratégico? Gostaria que
você me esclarecesse isso depois.

Vítor, você disse que não se deve renovar a licença e que, se um
empreendedor não cumpre a lei, a licença seja cassada. Eu até
concordo com esse princípio, mas nunca vi um representante do setor
privado aceitar a cassação de uma licença. Há sempre uma proteção.
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Então, você tem de assumir o compromisso de que quem
desrespeitou a lei tem de ter sua licença cassada.

Carlos Alberto, tenho duas observações a fazer. Você disse que a lei
federal não precisa ser mudada. Precisa sim. A lei federal impõe
reserva legal, e o Estado não tem competência institucional para
mudar essa situação.

Você disse também que o Ministério Público cobra multas e passa
para as ONGs. É verdade. Sei de ONGs chamadas associações
regionais de proteção ambiental, criadas, muitas vezes, por iniciativa
do próprio Ministério Público.

Quero lhe dizer que, apesar disso ser verdade, ela não se aplica às
ONGs de forma geral. A Amda, por exemplo, entidade que represento,
não recebe um recurso compulsório sequer nem do governo nem do
Ministério Público. Não estou desmentindo o Carlos Alberto; estou
apenas esclarecendo as coisas.

Sr. Presidente, se nosso objetivo é realmente fazer com que a
iniciativa privada, em todos os aspectos, aja com responsabilidade
ambiental, temos de falar com quem tem poder de decisão, e quem
tem poder de decisão - incluindo esta Casa - tem de ouvir e atuar.

Se nosso objetivo é apenas flexibilizar a legislação ambiental e
continuar no caminho de retrocesso da política ambiental no País,
mesmo com o efeito estufa sobre nossa cabeça, então, podemos
continuar crucificando o Sisema. O máximo que podemos fazer é
conseguir espaço, porque o Secretário José Carlos é apenas uma
peça nesse sistema. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Luciana Seixas Sampaio
Morgado, do Conselho de Meio Ambiente de Resplendor.

A Sra. Luciana Seixas Sampaio Morgado - Bom-dia. A minha
pergunta é dirigida a todos os membros da Mesa. Por que o Estado,
por meio do Sisema, não interfere nos impasses ambientais deixados
por grandes empreendimentos? Cito o caso da Usina Hidrelétrica de
Aimorés, que foi construída em meu Município. Sou representante do
Conselho, mas estou aqui como cidadã. Foi elaborado um EIA-Rima
pela Cemig, que contratou a Iesa, para as cidades de Resplendor,
Aimorés e Itueta.

A Feam seria a responsável pela fiscalização e licenciamento do
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empreendimento, mas entrou um Município do Espírito Santo. O
licenciamento ficou então a cargo do Ibama. Foi elaborado um EIA-
Rima para um nível de água de 88m. A área de delimitação também
era de 88m. Durante o decorrer das obras, foi alterado esse limite, que
passou de 88m para 90m, mas a área delimitada continuou a mesma.
Foi elaborado um estudo incremental que nem sequer chegou a ser
apresentado à sociedade. A área demarcada como de risco teria de
ser desapropriada, mas isso nunca aconteceu. O EIA-Rima não foi
cumprido. Para que existe EIA-Rima?

Por que a Vale e a Cemig não são penalizadas, a exemplo do que
acontece com os pequenos produtores, os pequenos
empreendedores? A Vale, em vez de investir em campanhas de
preservação do meio ambiente, deveria investir na solução de
impasses ambientais. O tratamento de esgoto em Resplendor não
está concluído, o esgoto volta às casas pelo ralo. Além disso, as
normas do Ibama são diferentes das da Feam. Proponho que o
Sisema seja integrado ao Sisnama. Por exemplo, no que diz respeito
a aterros sanitários, as normas do Ibama são diferentes das da Feam.
Quem irá fiscalizar? A Feam. Quem irá repassar o ICMS ecológico? A
Feam. Mas as normas são totalmente diferentes.

São muitos os impasses, muitos os problemas ambientais em
Resplendor, Aimorés e Itueta. A minha pergunta é essa: “o Estado tem
condições de interferir nesse processo de licenciamento, após a
operação?”. Essa usina está operando desde dezembro de 2005.
Existem condicionantes da LI, da LP e da LO que não foram
cumpridas. Ontem, como foi noticiado pela mídia, a estrada de ferro
de lá foi parada por 12 horas por movimentos sociais. A sociedade
não pode sequer abrir a boca. Agora estamos passando por uma nova
fase: a cidade tem um novo Prefeito, porque o ex-Prefeito faleceu.
Assim estão sendo feitos novos entendimentos com os
empreendedores. Em certa época, durante um ano, não se podia nem
sequer estabelecer contatos.

Enfim, essa é a nossa pergunta: “o Estado tem condições de
interferir nesse sistema?”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Afonso Aroeira, do Comitê
da Bacia do Paracatu de João Pinheiro.
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O Sr. Afonso Aroeira - Bom-dia. Cumprimento o Eduardo,
companheiro da Fetaemg, e a Regina Greco, do Comitê do Alto São
Francisco. Sou Presidente do Conselho de Desenvolvimento
Territorial do Noroeste e Presidente em exercício do Comitê da Bacia
do Paracatu.

Deputado Neider Moreira, terei de ultrapassar um pouco o tempo,
pois não poderei deixar de lhe agradecer os grandes benefícios que
levou ao nosso Município, como Secretário de Reforma Agrária do
Estado. João Pinheiro e o Noroeste têm saudades de V. Exa. na
Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária. Jamais poderia deixar de dizer que V. Exa. foi muito
importante para a reforma agrária do Noroeste.

É importante dizer que Minas Gerais são muitas. Essa discussão é
altamente positiva. Entendemos a posição da Regina Grecco, mas ela
não pode dizer que tudo está imperfeito, pois seria uma grande
injustiça. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente avançou 50 anos
em 5 anos. Houve um grande avanço, que jamais poderíamos deixar
de reconhecer, mas também não podemos nos esquecer de que é
necessária uma correção de rota.

Ontem e hoje ouvi falar muito sobre os Prefeitos. Como Secretário
Municipal de Meio Ambiente de João Pinheiro, tenho de defendê-los,
pois foram muito discriminados. Ficou parecendo que são os piores
elementos. Fiquei muito entristecido, pois, nós, que estamos na ponta,
sofremos com isso. Quando há uma voçoroca ou uma violenta erosão,
somos nós, a Prefeitura e a Secretaria, que temos de resolver o
problema.

Em relação aos licenciamentos ambientais, os Municípios são
totalmente discriminados. Tem de ser feita uma correção de rota
urgentemente. Estamos em uma situação terrível, e não posso ficar
calado. Temos de falar sobre os avanços, mas temos também de
tratar de uma correção de rota. Ontem, o embate estava
transformando-se em política partidária. Graças a Deus, isso foi
corrigido, pois a oposição e o Estado têm o direito de se manifestar,
mas ninguém está com essa bola toda. Está em discussão uma
política pública séria de meio ambiente para Minas Gerais, já que o
desenvolvimento econômico está chegando. O licenciamento
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ambiental é uma ferramenta para isso, mas tem de ser corrigido. Os
Municípios não poderão ficar alheios a isso, pois são onde nascemos,
crescemos e morremos. Esse pacto federativo arrebenta os
Municípios. Eles querem que façamos mágica. De tudo que se
arrecada no Município, 70% vão para a União, para esbanjarem, 25%,
para o Estado, e somente 8% voltam para a cidade. Então, temos de
fazer mágica, pois, somente com o transporte escolar, gastamos um
mês de renda, pois são 6.000km por mês. Temos de focar no assunto.

Quanto à licença ambiental, os grandes e médios empreendedores
chegam com uma declaração pronta do Estado, até com brasão, para
que a Prefeitura assine, porque estão de acordo com as normas e as
leis do Município. Isso é um absurdo. Teria de ser exigido um alvará
de licença do Município. Temos dado declaração a empresas que não
existem para não emperrarmos o avanço. Teria de ser exigido um
alvará de licença, pois todas as Prefeituras são dotadas de cadastro
imobiliário, mas isso não acontece. O cidadão chega ao Município e
arranca um documento do paletó para que o Prefeito assine, pois
deseja instalar uma grande indústria na região. O Prefeito fica louco.
Em um Município com 40 mil habitantes, há o Ministério Público, com
dois Promotores, um Juiz de Direito e uma Câmara vigilante, mas
ainda dizem que os Prefeitos são omissos e não fazem nada.

Essa é uma grande injustiça, que tem de ser corrigida no País. Esse
sistema do PAC federativo tem de ser revisto, Dr. Neider, em todos os
níveis - sei que está entre os assuntos municipais -, mesmo quanto
aos licenciamentos. Peço isso encarecidamente. O pior é que foi
citado aqui que, quando emitem o licenciamento, o Estado posiciona
“empreendimento dispensado de licenciamento estadual”, e não se
olha o Município. Vamos debater com clareza, mas incluindo
plenamente os nossos Municípios na discussão.

Outra questão que me preocupa muito é a do cadastramento de
usuários de água. A Regina Grecco conseguiu para o comitê dela.
Estamos na Bacia do Paracatu com mais ou menos 25 mil usuários de
água - é sério, Dr. Neider - e teremos de fazer uma declaração
espontânea. O membro da Faemg disse que a Polícia Militar e a
Federação estão envolvidas nisso, mas não está havendo campanha.
O cidadão terá de fazer uma declaração espontânea, um empréstimo
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complicado, porque terá de dizer quanto gasta de água, o que não dá
conta de fazer. O Comitê da Bacia do Paracatu está reivindicando que
se faça o cadastro com calma, mas não há tempo até junho. Não
vamos dar conta de cadastrar nossos usuários de água na Bacia dos
Rios Paracatu e Urucuia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Rafael Alves Tomé, do
Sindicato Rural de Piumhi.

O Sr. Rafael Alves Tomé - Boa-tarde a todos. Queria fazer uma
comparação simples, fácil de entender no nosso meio rural. E a deixo
como referência para os Deputados e para os outros presentes que
não possuem propriedades rurais. Tomem como exemplo uma casa
construída com muito sacrifício, esforço e economia. Tirem da frente
dela o jardim, que seria a APP. Veio o decreto do Sr. Governador e
nos impôs tirar quarto e sala da casa e passar para o Estado e ser
responsáveis por isso. Tal fato por si só já seria um tremendo
absurdo, mas a legislação foi além. Foi condescendente e nos
permitiu... Desculpem-me os representantes do Norte de Minas,
porque as pessoas o estão adquirindo na região. Você vai à favela,
adquire um barraco e o averba para o Estado, e sua propriedade está
livre de reserva. Esse modelo, Srs. Deputados, não traz justiça social,
não traz progresso e não nos permite trabalhar com tranqüilidade.
Queria repassar a cópia de um ofício que a Sra. Maria Dalce Ricas
enviou à Comunidade Européia, em que diz que a Comunidade não
deve preocupar-se com a febre aftosa, problema que nos tem tirado
noites de sono e tempo. O Brasil está precisando exportar carne. Ela
pede à Comunidade Européia que se preocupe mais com
licenciamento ambiental. Não sei se se trata de crime, senhores, mas
podem ter certeza de que vai contra a economia popular. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Emílio, da Avimig.
O Sr. Emílio Muchrek - Bom-dia, senhores. Sou Emílio Muchrek,

Diretor Técnico da Associação dos Avicultores de Minas Gerais e
Presidente da Cooperativa de Trabalho dos Engenheiros Agrônomos
de Minas Gerais. Peço desculpas por estar rouco, mas farei um
esforço dentro do tempo permitido. Senhores, durante esse tempo em
que estou aqui, ouvi as palavras de todos, menos a do consultor,
talvez um dos mais importantes envolvidos na história. É uma pena
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que a platéia esteja reduzida, mas queria dizer que, quando saí daqui
ontem, recebi telefonema de dois empreendedores que assisto,
apavorados, um de Raul Soares e outro de São Pedro dos Ferros,
porque as multas estão correndo soltas o dia inteiro lá, ao contrário do
que foi dito aqui. São multas mínimas de R$15.000,00. Sabem quem
fará a defesa? Este consultor aqui, que virou engenheiro agrônomo e
advogado para fazer TAC, etc. Nesses 10 anos de consultoria -
represento um setor muito pesado da agroindústria, a avicultura -,
tenho observado que a Autorização Ambiental de Funcionamento,
entre aspas, é uma mentira. Obrigamos o empreendedor a assumir
um termo de responsabilidade, dizendo que sua propriedade dispõe
de todos os sistemas de gerenciamento ambiental para resolver
qualquer tipo de problema. Acredito que todos os envolvidos já
assinaram. Na verdade, Sr. Presidente, não existe isso, mas sim uma
autorização ambiental que é dada mediante uma Anotação de
Responsabilidade Técnica feita pelo consultor diante do Crea. E,
diante disso, nada mais se faz. Deveria haver uma continuação desse
processo, porque é aí que começa o trabalho ambiental, porque é feito
na base da cidadania, respeitando o que o cidadão disse. Se o senhor
visitar aqueles que têm AAF, verá que a maioria não tem a mínima
condição de gerenciar, ambientalmente, seus empreendimentos. Por
isso disse que a AAF, entre aspas, é uma mentira. Gostaria que as
autoridades estivessem presentes aqui, porque ajudei a fazer a DN nº
74. Se existe responsável técnico na DN nº 74 é por briga deste
consultor com muita gente. Sei o que estou falando. Da forma como
as coisas estão, a AAF virou um cartório institucionalizado da melhor
qualidade. Se não houver fiscalização do IEF, Copam e Feam com
esse objetivo, a AAF será parecida com aquilo que o Dr. José Cláudio
mostrou aqui, o sujeito com uma retroescavadeira e com um diploma
na mão, arrebentando tudo e dizendo: “Por que estão me olhando?
Tenho a AAF e diploma”. Estou fazendo esse alerta porque já está
acontecendo isso no campo. Em síntese: não existe fiscalização. O
Fagner Soares, meu parceiro e amigo de mais de 20 anos, sabe
perfeitamente o que estou dizendo, sabe que a AAF, como está sendo
dada e como está sendo tocada no campo, desculpe-me a expressão,
é uma mentira. Para concluir, a prepotência, a falta de respeito, além
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das mudanças repentinas, que o consultor sofre dentro dos órgãos
ambientais, são vexatórias. Não temos liberdade suficiente nem de
discutir com os nossos colegas engenheiros no mesmo nível, olho no
olho. Não sou despachante, sou consultor, com pós-graduação, e
mereço ser respeitado - eu, o Fagner e qualquer o outro colega.
Ontem, na saída deste seminário, disse ao meu amigo particular,
eventualmente Secretário e Ministro, José Carlos de Carvalho que, se
não houver uma providência nesse sentido, coibindo os abusos,
podem fazer 200 seminários deste que não iremos a lugar algum.
Como já disse, as multas, que são de, no mínimo, R$25.000,00, estão
correndo soltas. Ao sair daqui hoje, ligarei para o meu empreendedor
a fim de lhe dar uma espécie de consolo e correr atrás de registrar, o
mais rápido possível, no mínimo, cinco granjas dele. Isso para que a
ferrada não seja ainda maior. Só lamento que a platéia esteja
pequena, mas gostaria que os consultores fossem mais respeitados
dentro do órgão ambiental. Não abro mão disso. Não sou
despachante, sou consultor, engenheiro, colega deles e não aceito
isso.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Edno Silveira, do IEF.
O Sr. Edno Silveira - Boa-tarde a todos, queremos falar alguma

coisa porque houve uma generalização do processo de licenciamento
ambiental, principalmente em relação ao IEF. Sou engenheiro
agrônomo, sou representante do IEF no Triângulo Mineiro. Ontem se
falou alguma coisa, mas o processo de integração do Triângulo
Mineiro com o IEF é muito bom. Temos um entendimento para
eliminar a questão do desmate no Triângulo Mineiro. Sabemos que a
cobertura florestal no Triângulo já é pequena. Temos um Zoneamento-
Econômico-Ecológico que veio a concretizar a aptidão do Triângulo
Mineiro para a produção agropecuária. Por isso há o grande avanço
do setor sucroalcooleiro na região do Triângulo, que tem terras férteis,
clima e topografia. Não podemos generalizar as obrigações do IEF em
todo o Estado, como disse a Regina. Concordo em parte com seu
posicionamento, mas esse é um fato que está acontecendo na sua
região. Todos os colegas que estão aqui sabem que existem
problemas em cada região, mas não de forma generalizada. Temos
processos parados na instituição, muitas vezes por culpa do
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empreendedor, que não consegue levar a documentação. Hoje, a
própria legislação fala que em 60 dias temos que fazer vistoria. Temos
problemas orçamentários e estamos batalhando com o governo para
resolvermos esses problemas orçamentários de recurso de
combustíveis e de uma série de fatores com que estamos lutando e
provando que a situação no campo é diferente da sede. Mas é uma
questão interna. Procuramos, principalmente no processo de
averbação de reserva legal, fazer dentro do prazo. Muitas vezes
temos que cancelar processos porque o empreendedor não retorna
mais ao escritório. Também sobre a questão do licenciamento, muitos
produtores entram com o pedido e depois o abandonam. Temos que
ficar cobrando para que isso não aconteça. Estamos lutando por um
entendimento com o Ministério Público no Triângulo para acabar com
o desmate. Essa é uma meta nossa, e o Secretário sabe disso.
Estamos trabalhando para que isso aconteça. O que estou vendo é
uma falta de entendimento generalizada. Hoje o que representa o
setor do produtor rural é o sindicato, que não pode ficar voltado só
para festa de exposição agropecuária. O sindicato é o representante
do produtor rural. O sindicato tem que dizer que existem disparidades
na região, multas elevadas e algumas arbitrariedades, tanto do setor
da fiscalização quanto da polícia ambiental. Vamos entender o que a
lei fala, o que é possível ser feito. É muita crítica, muita conversa, mas
não há entendimento do setor. Muitas dessas disparidades não
acontecem no Triângulo porque há uma conversa. O que falta hoje
para o ser humano é o diálogo. Na questão do georreferenciamento
citada aqui, há um equívoco, pois é mandado para o Incra um
processo de georreferenciamento para uma propriedade acima de
1.000ha. O georreferenciamento que se fala da reserva legal consiste
na marcação que o agrimensor faz quando mede a propriedade. Ao
colocar os vértices da coordenada, fará o mesmo com a reserva legal,
ou seja, demarcará. Esse não é o georreferenciamento que alguém
falou aqui. Essa é uma questão muito mais complexa e não é o que a
portaria determina. Vocês estão equivocados. Uma pequena
propriedade pode apresentar um croqui, a lei diz isso. Basta entender-
se com o técnico para poder utilizar isso em vez de um mapa
planimétrico. Quanto à questão do rego d’água, há uma falta de
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entendimento do setor com a polícia ambiental, o técnico e o
sindicato. Rego d’água não é APP, é artificial, mas falta entendimento.
Muita coisa pode ser evitada com uma boa conversa. Em relação à
reserva legal, muitas propriedades já a usam há muitos anos. Temos
que entender que ela não é algo do Estado, mas algo que estamos
preservando - apenas um pouco - para as gerações futuras. Que
legado deixaremos para nossos filhos e netos se pegarmos uma
propriedade e utilizarmos todo seu recurso natural? O que
entregaremos a nossos filhos se utilizarmos tudo? Diremos: utilizei
tudo, não tenho madeira, água, nada para oferecer-lhes, pois utilizei
tudo o que podia. Se a pessoa não consegue sobreviver com 80% de
sua propriedade, não serão mais 20% que ajudarão. Existe algo
errado nesse contexto. A média de APP em uma propriedade é 5%.
Existem casos em que existem mais, como, por exemplo, 50%, como
foi mostrado aqui, mas aí é preciso estudar, pois muitas vezes aquela
APP está sendo usada, ou seja, está sendo demarcada, mas não é
inativa, está sendo usada com pastagens ou outra atividade. Se há
uma autuação, vamos chamar o setor, ou o Ministério Público, e
discutir o caso - pedir um prazo, criar uma condicionante. Tudo isso é
aceitável. O Promotor falou ontem de várias condições em que a APP
pode ser usada, ou a reserva legal. Há o sistema de pequeno
proprietário rural, por exemplo, que pode utilizar o maciço florestal
para compor reserva legal, e o sistema de agrofloresta já mencionado
na lei, mas para o qual falta regulamentação - aí entra a força desta
Casa, do sindicato e dos representantes dos produtores para negociar
essa regulamentação que é uma alternativa para a pequena
propriedade, a agricultura familiar e os assentamentos. O maciço
florestal e o sistema de agrofloresta são alternativas.

Realmente precisamos corrigir aspectos do nosso sistema e
estamos alertando o Secretário e nossa diretoria. Entretanto, falta
sentar e conversar. Não basta vir aqui e brigar, trazer todo o pessoal,
que está, realmente, agredido e cheio de problemas. Esta Casa tem
que promover uma conversa. O sindicato é o representante de vocês.
É preciso assentar com o setor. Cada região possui uma
peculiaridade, que precisa ser respeitada. A lei é clara, mas é preciso
conversar, entender. Peço-lhes que pensem que a reserva legal não é
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do Estado, mas a única coisa que guardarão para o futuro de seus
filhos e netos. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Heider Marcos, da Irriplan.
O Sr. Heider Marcos - Heider, da Irriplan Engenharia, mais um

consultor se apresentando. Na verdade, estou representando alguns
empreendedores, basicamente oriundos de projetos do Prodecer: o
Plano de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba - Padap -; o
PCPER 1, 2 e 3, de Paracatu; o PCBON, de Bonfinópolis; a Copasul;
e a Copamil, de Iraí de Minas. Esses projetos representam algo em
torno de 50.000ha irrigados, e a área de sequeira é algo em torno de
200.000ha. Esses projetos foram implantados pelo Estado na década
de 70 e fazem parte do Plano de Desenvolvimento dos Cerrados -
Prodecer.

Conceitualmente, a concepção do projeto não concebeu a existência
de reserva legal. Esse é o grande problema que temos em uma área
de 250.000ha: excelência tecnológica.

Ano passado, houve uma reunião da Comissão de Agricultura, em
São Gotardo, em que os produtores objetivaram o grande problema
deles, que era a reserva legal. Não se falou em outra coisa. Se
procurarmos esses empreendimentos na Supram, veremos vários
processos parados por falta de reserva legal. A culpa não é única e
exclusivamente dos empreendedores, mas de uma concepção do
projeto. Da mesma forma que ontem foi discutido o Pró-Várzea, um
projeto do governo federal que Minas abraçou e implementou por
vários anos. Hoje, a própria Ruralminas tem conhecimento dos
resultados do Pró-Várzea, que ela implementava. Hoje, a reserva legal
é fundamental para a solução de vários problemas relativos a áreas
de grandes, médios e pequenos empreendimentos em Minas Gerais.
Essa é a primeira questão que gostaria de complementar na
exposição do representante da Faemg, quando ele alertou sobre esse
tipo de problema no Sul de Minas, os quais acredito existirem também
no Norte, Noroeste e Oeste de Minas.

A segunda questão, que considero importante, é que no ano
passado foram protocolados 45 mil processos para 500 técnicos. Isso
daria 100 processos por técnico/ano. Considerando-se os dias úteis,
cada analista teria de entregar um parecer a cada dois dias. Gostaria
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de saber qual é o objetivo do plano de metas do governo para cada
analista.

Foi bastante discutida aqui a questão do Siam, que a cada dia vem
evoluindo, mas ele não tem a celeridade necessária para atender ao
empreendedor, que depende de resultado de processos para
conseguir autorização da Cemig ou de um Banco de financiamento. O
tempo dele é de três a seis meses, e o licenciamento demora dois
anos.

Amanhã, participarei de uma reunião em Iraí de Minas. Conversarei
com o pessoal da Associação dos Usuários de Água do Rio Bagagem
- Assubag, muito relacionados com o pessoal da Copamil. Desde
1988, venho falando aos clientes do meu escritório que estamos em
um processo de transição, que eles têm de ter paciência. Gostaria de
levar outra mensagem que não essa que levo há praticamente 20
anos, desses dois dias em que participo deste seminário. Pelo jeito,
levarei o mesmo discurso: que estamos em transição. Concordo
plenamente com outro colega de consultoria: temos grande dificuldade
em interpretar para o produtor o que está sendo solicitado dele.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Passamos às perguntas elaboradas pela platéia.
Farei a leitura delas e as passarei a cada um dos expositores que
farão suas considerações. Ao Dr. Vítor Feitosa: “Quando se fala que
as condicionantes estão sendo usadas para suprir demandas onde o
Estado não se faz presente, observação no mínimo delicada e muitas
vezes perigosa, vale lembrar que diversos empreendimentos levam a
determinado Município um contingente populacional que muitas vezes
supera a população da cidade. Dessa forma, em razão desse grande
aporte populacional, não seria obrigação do empreendedor
realizações para compensar essas pressões sobre os equipamentos
públicos, devido ao empreendimento?”.

Esta pergunta também é para o Dr. Vítor: “Dada a conhecida
carência de recursos do setor público e lucros crescentes das grandes
empresas de mineração, não deveriam estas últimas unir forças com o
poder público para ajudar a resolver os problemas socioambientais
das pequenas empresas, por exemplo, ajudando a implantação e a
operação de centros de apoio técnico-administrativos nas principais
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províncias minerais do Estado?”.
Também ao Dr. Vítor: “Qual a sua sugestão para que a

sustentabilidade seja eficazmente difundida e assimilada no Brasil?
Favor comentar especificamente sobre os Municípios com menos de
100 mil habitantes.”.

“Já ouviu falar no Siam e na ZEE? Se a resposta for sim, por que
não disse isso em seu pronunciamento?”.

Uma pergunta do Alysson Tomás: “Considerando-se o infeliz
comentário do Deputado Padre João tentando contemporizar o
absurdo ato de vandalismo perpetrado pela Via Campesina, no
Maranhão, na semana passada, e o ato criminoso cometido em
Resplendor ontem, quando o maquinista foi mantido como refém, ou
seja, cometeu-se crime de cárcere privado, como amplamente
noticiado pela mídia impressa e televisiva, gostaria de ouvir o que
pensa a respeito dessas expropriações e invasões, como essa da Via
Campesina em terras de particulares ou arrendadas pela União ou
pelo Estado aos particulares”.

Perguntas dirigidas a Regina Grecco: Primeira, se ela disponibiliza
seu correio eletrônico para contatos.

“Um dos problemas discutidos ontem pelos pequenos produtores foi
sobre as cercas que devem ser colocadas nas nascentes. De acordo
com sua experiência, que proposta poderia ser feita para proteger as
nascentes e não prejudicar os pequenos produtores?”.

A Sirlene, que é técnica em meio ambiente e estudante de
administração, sugere que “o comprovante de entrega de documentos
nos órgãos ambientais sirva para liberar as multas, quando o fiscal
aparecer, pois a demora de análise pelos órgãos não é culpa deles”.

Pergunta de Rogério Noce Rocha, da Semad: “Na verdade, um
esclarecimento de modo enfático. O sistema está em desenvolvimento
e se constitui um processo. Os pontos colocados pela Sra. Regina
refletiram uma situação que ocorria em 2006. A situação atual é
completamente diferente, e a integração é um fato concreto, que se
traduz em pontos já apresentados pelos representantes da Semad na
data de ontem. Esses pontos abordam evoluções postas em prática
por meio da análise interdisciplinar, que promove a integração objetiva
de ações das três agendas do sistema e de informações do
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posicionamento de análise dentro do Siam. Dessa maneira, muita
coisa avançou, e muita coisa há de ser feita visando melhor
atendimento ao usuário, que é um dos objetivos maiores desse tipo de
debate”.

Pergunta da Jussara Mega, de Itapagipe: “Trabalho com
propriedades pequenas, entre 10ha, 15ha e 20ha. Como averbar área
nessas propriedades? Tenho uma com 1,5ha. Se averbar a área mais
APP, como fica esse produtor que produz 90 litros de leite por dia?”.

Pergunta dirigida ao Eduardo, procedente do Marcos, da Feam: “Por
que se fala tanto em proteção de APPs se, na atividade minerária, por
ser bem da União, as nascentes podem ser destruídas? Se a água é
um bem natural não renovável, a União pode destruí-lo?

Pergunta de Devair, da Câmara Municipal de Guaranésia: “Uma
área de brejo, contendo taboa, inhame, e demais gramíneas, pode ser
considerada como área de preservação ambiental porque não é
produtiva?”.

Para o Carlos Alberto, uma informação da Laís Fonseca, da Supram
Norte de Minas: “O empreendedor e o produtor rural podem
apresentar o formulário, caracterizado o empreendimento integrado, e
formalizar seu processo de regularização ambiental em qualquer
Supram, e ele será enviado à Supram competente para a análise e a
concessão de Autorização Ambiental de Funcionamento ou
licenciamento ambiental”.

Pergunta dirigida à Mesa: “Por que só o produtor rural arca com o
ônus da reserva legal, se o bônus fica para todos os segmentos da
sociedade?”.

Pergunta de Maria Auxiliadora Alvarenga, também dirigida à Mesa:
“A questão urbana não foi tratada como deveria. A descentralização
do licenciamento em nível municipal, conforme a DN n° 74, tornaria
mais próxima do cidadão? A solução não é aproximar do pequeno
produtor ou do pequeno Município?”.

Essas foram as perguntas enviadas à Mesa. Passamos a palavra ao
Dr. Vítor, para sua explanação.

O Sr. Vítor Feitosa - Quanto à pergunta sobre não ter mencionado o
Siam ou o ZEE, acho que a pessoa não prestou atenção. Falei de
Zoneamento Econômico-Ecológico, Avaliação Ambiental Estratégica,
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diversas vezes, como ferramentas importantes a serem
desenvolvidas, e que não só ficássemos no licenciamento. Quanto ao
Siam especificamente, não entrei em detalhes porque preferi fazer
uma abordagem mais conceitual. Mas reconhecemos que o Siam é
um avanço significativo no Estado, e isso foi mencionado.

Quanto à questão das condicionantes sociais mencionadas, a
preocupação é a de que haja o entendimento - e volto a usar a palavra
sistêmica - de como o processo encontra-se montado. Empresas,
como mineradoras, hidrelétricas, que normalmente precisam ser
instaladas em regiões menos favorecidas por estruturas públicas,
consideram parte desse investimento para sua instalação ali, até
porque caso não o tenha, não conseguirá nem levar funcionários para
o local. O importante é diferenciar a fase de instalação da de
operação. Na fase de instalação, normalmente há um grupo de
pessoas, que precisam ser tratadas adequadamente. Para isso as
empresas costumam montar alguma estrutura temporária. A questão
da infra-estrutura social, logística, do Município precisa ser entendida
sob uma ótica que considera que o empreendimento trará benefícios
tais como os impostos gerados. Por exemplo, uma hidrelétrica é
taxada em 6,75% do seu faturamento bruto, sendo que 0,75% é por
conta do pagamento do uso da água, coisa que o governo federal
contigencia absurdamente e, até hoje, não destina esse dinheiro como
deveria fazê-lo, e os outros 6% são destinados aos entes federados,
45% deles ao Município, exatamente para que ele possa encaminhar
questões ligadas a esses impactos.

A questão não se resolveria com o licenciamento, mas a lei pensou
em um processo que, posteriormente, poderá ser estendido. Não se
pode onerar demais um empreendimento, pois, para a maioria das
localidades mais remotas, a pior situação seria não ter aquele
investimento ali.

Em relação à questão da sustentabilidade para os Municípios,
especialmente para os que possuem menos de 100 mil habitantes,
foram feitas algumas manifestações, que, muitas vezes, são lutas
desenvolvidas por atores sociais importantes e significativos, mas que
ainda não entendem os instrumentos de que a sociedade dispõe. O
principal deles é o comitê de bacia hidrográfica. Sou Secretário
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Executivo do Comitê da Bacia do Rio Doce. Não conseguimos a
participação ativa da sociedade no Comitê, abraçando-o e debatendo
a construção de um modelo; mas, quando há problema, as pessoas
se manifestam como se fossem vítimas. Hoje, a lei permite que
sejamos atores protagonistas, e o protagonismo se dá no âmbito dos
comitês de bacia e de outras estruturas, como o Codema. É preciso
que a sociedade abrace essas estruturas e pare de fazer
simplesmente manifestações que acabam tendo cunho mais político.

Há ainda outra pergunta que diz respeito à união de forças do poder
público e das grandes empresas para resolver problemas de
pequenas empresas. Precisamos entender que vivemos em um
mundo cada vez mais competitivo. Já é extremamente pesado para as
empresas dar conta de suas atividades. Precisamos de políticas
públicas para fazer essa convergência. Dizer que uma empresa tem
de destinar seus recursos para estimular pequenas empresas é
sonhar. Isso tem de ser feito por meio de políticas públicas, de forma a
incentivar a pequena empresa por meio de canais corretos.

A questão da sustentabilidade levada aos Municípios significaria o
envolvimento dos diversos atores sociais de cada Município nos
fóruns corretos, como comitês de bacia e Codemas. Como disse a
Maria Dalce, isso permitiria combater processos governamentais,
como no caso da transposição do Rio São Francisco, quando foi
profundamente desrespeitada a decisão do Comitê do Rio São
Francisco. Ainda há imperfeições. O modelo de comitê de bacia
abordou a questão da intersetorialidade: são tripartites, e o poder
público não tem maioria. Em Minas Gerais, por exemplo, há o modelo
bipartite: metade sociedade civil, metade poder público. Ainda não
demos o passo final para a sustentabilidade, apesar de isso já ter sido
introduzido nas câmaras técnicas, o que constitui um avanço.
Precisamos fazer com que não ocorram mais casos como o do Rio
São Francisco, em que o governo exigiu, obrigou os seus
representantes a votar pela derrubada da decisão do comitê.

Em relação à última pergunta, se não houver esse protagonismo,
continuaremos a fazer manifestações como a da Via Campesina,
somente política e apenas chamando a atenção, uma vez que não há
algo concreto ali, ao invés de encontrarmos os fóruns adequados para
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debatermos os processos importantes de construção de modelos
locais. Temos instrumentos adequados. Não precisamos de criar
outros, mas de abraçar os já existentes e fazer com que funcionem,
da forma como foram concebidos. De outra maneira, será feito o que
está se tentando fazer no sistema de gerenciamento dos recursos
hídricos, ou seja, transformando esses instrumentos em coisas que
não sejam de gestão, mas apenas arrecadatórias ou de comando e
controle. Isso derrubaria o sistema, um dos mais belos sistemas
jurídicos e institucionais do nosso país.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Eduardo Antônio Arantes do
Nascimento, para suas considerações sobre as questões expostas.

O Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento - Tentarei ser breve
até por pragmatismo alimentar. Sobre as duas perguntas da
companheira Maria Dalce, considero que, no primeiro caso, ela se
equivocou. Fiz duas observações, tomando a liberdade de discordar
de uma afirmação feita pelo Dr. Vítor Feitosa em que diz ter
constatado uma politização na análise dos processos no sentido
antimercado. Manifestei-me em relação a essa afirmação, tomando a
liberdade de fazer o juízo de que essa não é uma prática profissional e
técnica presente na análise dos EIA-Rima no Sisema.

Ao mesmo tempo, uma questão preocupa-me: a partir de
formulações da alta direção do Sisema, está sendo imposto às
análises dos estudos ambientais, e conseqüentemente aos técnicos, o
paradigma de que por pressuposto todo empreendimento pode e deve
ser licenciado, o que afronta um dos princípios do licenciamento, que
não é, sob hipótese nenhuma, um instrumento de viabilização
econômica. Ele pode viabilizar, mas é um instrumento de avaliação
inclusiva, em primeiro lugar, da viabilidade ambiental do
empreendimento. A legislação é clara ao prever a possibilidade da
recusa da instalação e operação do empreendimento.

Outro equívoco da Maria Dalce é no entendimento e em
determinado raciocínio num terreno delicado, que é o da fé, da
religiosidade, da espirituosidade, de que seria uma das interpretações
possíveis a de que o ser humano estaria fora do meio ambiente a
partir do pressuposto de que ele é a imagem e semelhança de Deus.
Ela arremata com a interpretação da Igreja Católica. Não foi o que
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pretendi dizer. Entendo que o ser humano é a imagem e semelhança
de Deus no sentido da criação divina. A questão do ser humano e de
todos os seres vivos deve ser avaliada conjuntamente porque, aliás, a
natureza deriva também enquanto expressão divina. Concordo que a
espiritualidade é um terreno de foro íntimo.

Agradeço à companheira de Resplendor que perguntou sobre
conflito e pendências pós-licença. Lamento que alguns dirigentes do
Sisema tenham sido vencidos pela vontade de almoçar - Ilmar,
Augusto -, mas outros ficaram - Rogério, Marília -, e gostaria que
levassem essa mensagem. Esse é um dos problemas das unidades
regionais, do Copam e do próprio Sisema.

Ele tem se mostrado incapaz e, a meu juízo, os técnicos e gestores
intermediários recebem orientação nesse sentido. E mais sério: a alta
direção do Sisema não se coloca em um papel pró-ativo de solucionar
conflitos. O espaço do próprio licenciamento e da própria formulação
da política ambiental não é considerado de concentração de
interesses distintos. A meu juízo, aliás, há uma desidratação dos
espaços, que podem ser sim de resolução de conflitos, porque há
várias questões que passam pelo licenciamento ambiental e outras
que não, e elas são conflitivas. Tenhamos consciência disso. Ninguém
pense que a instalação de um determinado empreendimento é
unanimidade, de jeito nenhum. Há contradições na visão de modelo e
desenvolvimento, nessas questões de hegemonias.

Ontem ouvimos a agricultora que se manifestou e disse que queria
levar suas filhas para ajudá-la na roça e, se fosse necessário, cortaria
cana. Isso é uma concepção de um modelo de vida e
desenvolvimento que não é hegemônico, mas é, e é disso que deriva
o conflito. Então, lamento que o Sisema não aceite e evite mediar
conflito, desidratando a atuação dos gestores públicos.

Sobre as outras questões mencionadas, digo que concordo com as
preocupações e reduzo a minha fala exatamente para que os outros
companheiros também tenham oportunidade, porque fomos avisados
que temos de terminar esse painel impreterivelmente. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Regina Grecco, para suas
manifestações pertinentes às questões mencionadas.

A Sra. Regina Grecco - A Associação de Usuários tem “e-mail”, e
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me esqueci de colocá-lo na última página. O Antônio Carlos está
pedindo. É: associacaoriopara@uol.com.br, mas, segundo
informações, essa apresentação estará no “site” da Assembléia. A
Sirlene pergunta a respeito do protocolo do processo, e gostaria muito
de falar sobre isso com a presença do Dr. Humberto Cavalcanti e Dr.
Ilmar Santos. Aproveito para responder ao Dr. Rogério que tenho um
grande respeito por todos os técnicos. Como disse na minha
apresentação, o sistema está em transformação, mas precisa evoluir,
e a minha posição, como Presidente de uma associação de usuários
que representa quase 30 mil usuários de água na bacia do Rio Pará, é
de que o Sisema e os serviços de licenciamento ambiental,
principalmente o das classes 1 e 2... A minha sugestão é que, ainda
neste mês de março, isso possa ser revisto entre os técnicos e que
para nós, produtores rurais e trabalhadores de pequenas atividades
que necessitam desse licenciamento, o processo possa ficar
formalizado. Para isso, as Suprams, principalmente a nossa Supram
de Divinópolis, deve receber e protocolar o processo da Apef e
outorga e os outros documentos que constem do FOB, a fim de nos
sentirmos protegidos e livres das multas. É isso o que eu gostaria de
reforçar.

Quero dizer também que não ia dar nome aos bois, mas a pergunta
foi incisiva. Gostaria muito que os técnicos do sistema, principalmente
o Dr. Ilmar, que trabalha com licenciamento, tivessem um contato com
o núcleo do IEF em Oliveira, porque lá há processos que estão
parados há mais de dois anos. Tenho uma lista de processos que
estão no Igam, pois alguns produtores procuraram-nos nos últimos 15
dias.

Gostaria de deixar aqui um depoimento. Na semana passada, dois
produtores rurais foram autuados porque não puderam protocolar os
documentos que estão dentro do núcleo de Oliveira. A multa de um
deles, cuja propriedade é de 2ha, foi de R$5.000,00. O outro tem uma
propriedade de 24ha e recebeu uma multa de R$15.000,00. Quero
dizer que tenho consciência de que o sistema precisa ser melhorado.
Trazemos sugestões porque ainda existe conflito. Queremos que o
IEF tenha um processo único dentro do Siam. Essa é uma das nossas
propostas. Gostaria muito que o sistema avaliasse essa questão.
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A outra pergunta é sobre as nascentes. Nossa proposta no Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Pará e da Associação de Usuários é que
haja uma recuperação natural. No início dos nossos trabalhos, dois
técnicos aconselharam-nos isso. Um deles chama-se Ben-Hur e
trabalha no IEF. A outra técnica chama-se Ana Gabriela e trabalha no
IEF de Pará de Minas, com quem fizemos um VP de recuperação de
nascentes. É só fazer o cercamento do máximo possível para chegar
aos 50m de perímetro para que a própria natureza recupere-se. Em
alguns processos que já ocorreram há mais de cinco anos, a água
quase que foi 100% aumentada naqueles locais. Há alguns que
acompanhamos há mais tempo.

A Jussara está perguntando sobre a averbação. Trabalho em
pequenas comunidades de 10ha, 15ha ou 20ha. Isso faz parte do
próprio processo. Ela pergunta sobre a área de reserva legal. Se ela
for averbar, tem de apresentar esse processo no IEF para conseguir
ter essa área averbada e documentada. Que ela aproveite e receba.

Gostaria  que  o trabalho de cadastramento dos usuários que
fizemos - que já foi motivo de reuniões desde o começo de 2005 -
fosse respeitado e considerado no processo de licenciamento como
um todo de atividades que chegam à Supram.

Quanto a essa taxa de R$34,00, se já for a cobrança pelo uso da
água, gostaríamos de ter um documento do Sisema e da Semad
mostrando quanto isso já rendeu. Ontem mesmo uma pessoa
procurou-me para elogiar o cadastramento e disse que, apesar de
terem sido cadastrados, a Supram de Divinópolis não aceitou a
apresentação de seus documentos e tiveram de pagar uma taxa de
R$34,00. Isso aconteceu ontem, antes de eu vir para Belo Horizonte.
Ou seja, se já está havendo cobrança pelo uso da água, queremos ver
quanto é desse recurso financeiro.

Que o sistema possa estar realmente integrado, porque é isso o que
esperamos. Que o processo esteja formalizado não no fim do ano,
mas já neste mês, porque o volume de autuações que estão
chegando ao Comitê e à Associação de Usuários é muito grande. E o
valor da multa não é brincadeira: R$5.000,00 ou R$15.000,00, o que
mexe no bolso de qualquer um.

Nossa sugestão é que os Superintendentes da Supram recebam o
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protocolo da documentação da Atef, que o processo da Atef esteja
formalizado na Supram e que o processo da outorga também esteja
formalizado não apenas para autorizações de funcionamento
ambiental mas também para os demais processos.

Não foram uma, duas ou três pessoas que já nos procuraram para
reclamar. Foram muitas. Como estamos pertinho da bacia, o produtor
rural tem mais facilidade de nos procurar. Se isso puder acontecer
ainda no mês de março, voltarei a acreditar no sistema integrado. Na
verdade, isso aconteceu no ano passado, mas depois o órgão
recebeu a orientação de não mais protocolar nada. Não posso negar
que, nesses dois ou três anos, houve melhoria. Estamos num
processo de construção. No começo da minha fala, eu disse que
minha crítica ao sistema seria construtiva. Quero muito que tudo
melhore, que possamos ter um sistema integrado e que se imputem
multas apenas àquele que estiver cometendo um crime ambiental.

Espero que o sistema venha a tratar todo mundo com igualdade:
pequeno produtor, Juiz e Promotor. Há caso de conflito de uso da
água envolvendo um Juiz, que fez uma represa sem licença e deixou
todo mundo, a montante, sem água. Nenhum policial foi lá para autuá-
lo. Gostaríamos muito que não apenas os pequenos fossem tratados
com o rigor da lei. A lei foi feita para todos.

Agradeço a atenção de todos. Desde 1985, lido com a questão
ambiental. Fiz parte do processo evolutivo, e minha fala é para
construir e não destruir. Que seja revisto o Decreto nº 44.309, que a
legislação seja bem aplicada e que atinjamos nosso objetivo de
melhorar a produção de água e conservar o solo. Que, no processo de
licenciamento, também o solo seja considerado em casos de desmate,
para, então, não haver mais erosões. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Para suas considerações finais, com a palavra, o
Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira.

O Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira - O Dr. Paulo disse que temos
de dar um depoimento com honestidade, como se estivéssemos
sendo desonestos. Ele disse que foram suspensas as multas, mas
pelo menos todos os que se manifestaram aqui disseram que as
multas permanecem. Então não é pelo que eu disse a respeito das
multas que eu estaria fazendo um depoimento pouco verdadeiro.
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A respeito da campanha pela regularização do uso da água, gostaria
muito que, junto a essa campanha, fosse feita também a campanha
do licenciamento ambiental, até porque as informações de uso da
água estão contidas no licenciamento ambiental. E mais: a campanha,
da forma como está sendo divulgada e operada no interior, está
trazendo muita confusão para o produtor rural, que está na dúvida se
faz campanha pelo licenciamento ambiental ou pelo uso da água.

Gostaria muito de responder àquele senhor de camisa vermelha,
que esteve aqui. Parece que ele é dirigente de cooperativa no
Triângulo Mineiro. Ele disse que a Faemg está ausente dos eventos e
dos acontecimentos. Quero dizer-lhe que, mesmo estando na área
rural há mais de 15 anos e feito mais de 100 palestras até agora,
nunca o vi na Federação da Agricultura.

Quanto ao fato de ele ser contra a entidade, democracia tem isso:
alguns querem, outros gostam, outras não gostam. Infelizmente, ele
falou e foi embora.

O Gilberto Cardoso pergunta: “Por que só o produtor rural arca com
o ônus da reserva legal, se o bônus fica para todos os segmentos da
sociedade?”.

Gilberto, a legislação prevê a reserva legal apenas nas propriedades
rurais. Cabe aos produtores rurais e às entidades buscarem o que
falei durante a minha apresentação, ou seja, a remuneração ao
produtor rural pelos serviços ambientais prestados na reserva legal e
nas áreas de preservação permanente.

A Lais Fonseca informa que o empreendedor e o produtor rural
podem apresentar o Formulário de Caracterização do
Empreendimento Integrado e formalizarem os processos em qualquer
Supram.

 Sim, na Supram, no que diz respeito a informações ambientais. Eu
disse que precisamos fazer um grande esforço para aparelhar o IEF
não para formalizar processos, mas para fornecer informações.

Recebi uma pergunta sobre municipalização do licenciamento
ambiental, sobre a qual não tecerei comentários.

Agradeço a atenção de todos. Todos os pontos que informamos na
manifestação da Faemg serão transformados em documento oficial,
que será entregue ao Secretário de Estado de Meio Ambiente.
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Acreditamos, firmemente, que as soluções serão buscadas onde
houver possibilidades. Obrigado.

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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia regimental, e para a extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

11/3/2008
Presidência dos Deputados Vanderlei Jangrossi, Sávio Souza Cruz,

Domingos Sávio e Doutor Viana
Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - 1º

Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do
Secretário Adjunto Paulo Afonso Romano - Palavras do Secretário
José Carlos Carvalho - Palavras da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de
Melo - Palavras do Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento -
Palavras do Sr. Glauco Régis - Palavras do Sr. Affonso Damásio
Soares - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - 2º Painel:
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Leonardo Guimarães Parma - Palavras do Sr. Humberto Candeias
Cavalcanti - Palavras do Sr. Sebastião Renato Valverde - Palavras do
Sr. Paulino Cícero de Vasconcelos - Palavras do Sr. Bernardo
Vasconcelos - Palavras do Sr. José Batuíra de Assis.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - Destina-se esta

parte da reunião à realização do ciclo de debates “Licenciamento
ambiental e desenvolvimento sustentável”, com a apresentação nesta
tarde dos seguintes painéis: “O licenciamento ambiental para
pequenos e grandes empreendimentos agrossilvipastoris” e
“Planejamento florestal sustentável em Minas Gerais”.

1º Painel
Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Paulo Afonso Romano,
Secretário Adjunto de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; a Exma. Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-
Geral do Instituto de Gestão das Águas - Igam -; os Exmos. Srs.
Eduardo Antônio Arantes do Nascimento, Assessor da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,
representando o Presidente, Vilson Luiz da Silva; Glauco Régis,
Coordenador Executivo do Centro de Tecnologias Alternativas da
Zona da Mata; e Affonso Damásio Soares, Superintendente Técnico
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -
Faemg -; e Deputados Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de
Meio Ambiente; Padre João, Vice-Presidente da Comissão de Política
Agropecuária e membro da Comissão de Assuntos Municipais; Getúlio
Neiva, membro da Comissão de Política Agropecuária; e a Exma. Sra.
Deputada Elisa Costa, Vice-Presidente da Comissão do Trabalho e
membro da Comissão de Fiscalização Financeira.

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

Magalhães, Secretário Executivo do Ministério das Comunicações.
Gostaria de iniciar com os debatedores que farão uso da palavra. Com
a palavra, o Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fará uma exposição sobre o
tema “O Licenciamento ambiental para pequenos e grandes
empreendimentos agrossilvipastoris”.

Palavras do Secretário Adjunto Paulo Afonso Romano
Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro Secretário José Carlos

Carvalho, demais componentes da Mesa, meus senhores e minhas
senhoras. Venho aqui como Secretário Adjunto de Agricultura para
expor sobre o licenciamento ambiental para pequenos e grandes
empreendimentos agrossilvipastoris. Esse é o tema do convite, mas
quero desde já dizer que versaremos sobre empreendimentos
agrossilvipastoris, não abordaremos apenas pequenos e grandes
empreendimentos, mas médios empreendimentos também serão
considerados. Participei ontem e hoje pela manhã deste importante
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evento, por isso queria fazer algumas considerações dizendo que, por
mais que alguém diga que já se falou muito de conceito, temos de
nivelar minimamente um entendimento, do contrário gastaremos toda
a energia em um grupo, que acha que está sendo prejudicado, e em
outro do governo, que acha que está fazendo certo, ainda que
reconheça que tem de fazer algumas alterações. Isso é típico da
cultura brasileira. O governo acha que pode muito, mesmo sabendo
que não pode tudo. A verdade é que muitas vezes isso acontece,
porque a participação da sociedade é insuficiente. Então, devemos
fazer esse balanceamento nesta Casa que pratica e estimula a
democracia e a participação social. Não se faz controle social do
Estado sem suar a camisa, como está acontecendo aqui.
Representantes de vários setores vieram aqui, especialmente os do
setor agropecuário, que vieram desde ontem, em uma participação
espontânea, e isso é muito importante e muito forte. Então tenho de
fazer esse nivelamento, até por obrigação funcional. Nós, agentes do
Estado, como eu e o Secretário, temos um mandato para praticar
políticas, programas, projetos, com foco em resultados. A essência do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, do governo de
Minas, que foi inicialmente “Estado para resultados”, foi no intuito de
transformar Minas no melhor lugar para se viver. Com base nisso,
temos de esclarecer que isso não se faz pronto apenas com um
programa de governo, temos de construir. O processo é de
construção. Para trazer meu pronunciamento para mais próximo do
tema, chamo a atenção para distendermos um pouco a fervura de
ambientalista de um lado e produtores do outro. Para encarar o meio
ambiente, precisamos de equilíbrio, ainda que em alguns momentos a
mobilização precise de emoção. Temos de considerar que, na
realidade em que vivemos - vale para o planeta, para o Município e
para o Estado de Minas Gerais -, há crescimento populacional e de
renda, que, aliás, é o objetivo da sociedade. E aquele crescimento
populacional e um determinado padrão de consumo dessa população
determinarão o padrão de produção. Quando se fala que algum setor
está exagerando, precisamos ter em mente que há a demanda da
sociedade, e temos de produzir, mas não a qualquer custo. Aí, no
outro ciclo, há a relação permanente, circular e dinâmica. O homem,
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no processo de produção, gera as suas relações próprias, as quais
chamamos relações antrópicas, e a produção, obviamente, precisa
dar a resposta às demandas da sociedade.

Dessa forma, peço atenção para esse triângulo isósceles, cuja
chamada é O Desafio do Milênio. Nos últimos anos, certos cientistas,
a pedido de governos e de Chefes de Estado, discutiram quais são os
grandes desafios. É esse o equilíbrio: o crescimento econômico é
aspiração de todos; e a mitigação da pobreza é no mínimo uma
questão ética a se resolver. Portanto, a produção sustentável é o
único modo de resposta equilibrada a essas duas demandas. Não se
pode fazer nada isoladamente e depois sofrer as conseqüências.
Então, em síntese, o desafio seria compatibilizar a aspiração ao
crescimento econômico e o imperativo da mitigação da pobreza com a
produção sustentável. Em desdobramento, vem a questão do foco.
Entendemos - essa é uma discussão que realizamos na agricultura,
eu também, como Secretário Nacional de Recursos Hídricos, militei
muito nessa questão ambiental - que o objetivo é a produção
sustentável. Vamos gastar nossa energia discutindo o problema
ambiental ou o instrumento de controle ambiental? Vamos gastar
energia buscando o caminho da sustentabilidade ou gerar esse
conhecimento e estabelecer ações para a sustentabilidade? Ali há um
erro: é foco no problema ou foco na solução, e não na produção. Essa
é a questão básica. Todos os grandes consultores que querem
resolver problema ou indicar solução devem tomar cuidado, porque o
foco não é no problema, e sim na solução. É isso que nos leva a
trazer o eixo da sustentabilidade, que será uma avenida onde nos
encontraremos para uma caminhada. Há aqueles que consideram que
o meio ambiente está sendo só deteriorado; outros, que não temos
condições de produzir sem conservar o meio ambiente. O único
caminho é produzir, mas conservando o meio ambiente. A ação tem
de ser dinâmica com essa relação antrópica com a natureza. Esse é o
ponto complexo. Por isso, considero esta reunião importantíssima.
Devo cumprimentar a Assembléia e a Secretaria de Meio ambiente,
porque o processo é dinâmico. A legislação tem de se alterar e fazer
seus reajustamentos, assim como o processo produtivo, assim como a
inteligência humana, que também tem de caminhar nessa linha. Essa



1586

evolução é a de uma abordagem ambiental. Passamos de um reativo
e insustentável estado para o comportamento proativo, que revela o
protagonismo que precisamos ter - falo nós, da agricultura -, para não
ficarmos sujeitos à pressão do instrumento. Vamos passar à frente,
vamos dizer que temos condições de fazer. Estou dando o exemplo
de uma passagem degradada e com erosão forte. Estou listando um
caso concreto. Não se trata apenas de fotografia. Aquele, lá de cima,
diz que não tem condições de fazer nada e deixa para lá, mas, aqui
embaixo, entendo que tem de ser dada condição de crédito para o
produtor e o que for necessário, para estimulá-lo, e há o plantio direto,
com a integração da lavoura e da pecuária. Isso acontece numa safra
só, é tecnologia consolidada que a Embrapa nos traz, e há outras
instruções de pesquisa. Na mesma safra, planta-se o milho e o capim.
Estamos partindo do pressuposto de um Estado em que a pecuária é
importantíssima, em que quase todas as propriedades têm sua
pecuária. Elas colhem o milho, mas têm uma pastagem de primeira
qualidade. O solo não está nu. Passará o período seco, e a água virá.
O solo ficará coberto. Isso tem uma relação de ganhos ambientais que
fomos buscar em relação à água, ao solo e àquilo que não se vê, que
é a biodiversidade do solo. Um solo nu, com o sol batendo em cima,
não tem vida. Sabemos disso tudo.

Estas fotografias são de Minas Gerais, não são emprestadas de
outros Estados. Houve integração, nos primeiros anos, entre lavoura e
pecuária, depois seguida de pecuária e floresta. Isso acontece na
região dos cerrados, em Vazante, Minas Gerais. Temos de caminhar,
pois não vamos parar de produzir. Produzir de maneira adequada é o
mandato que temos. Nessa reconstrução de conceitos, isso já foi dito
aqui, temos o consenso de que educação é fundamental. Nesse caso,
não é uma educação ambiental da cidade, em que alguém aponta o
dedo e diz que está errado. É preciso levar o conhecimento pelo
entendimento, não com acusações e cobranças. É preciso que a
educação ambiental esteja mais ajustada às condições rurais, ou seja,
feita por gente da área rural. Nesse ponto, a Emater de Minas vem
sendo protoganista de processos para incorporar melhor essa
dimensão. Ela é uma agente que está com o produtor a todo
momento. Tecnologia e gestão da informação, geração de inovações
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ou sistemas de produção também têm de ser vistos. Precisamos
enxergar esse processo de geração, que é fundamental. Há ainda a
difusão dos processos e dos sistemas sustentáveis. Não adianta uma
boa geração sem uma boa difusão. E, finalmente, há os estímulos
para preservação e conservação dos ecossistemas. Vamos falar um
pouco mais sobre a essência do que estamos propondo como
inovação, de maneira já articulada com o Secretário José Carlos
Carvalho.

Tenho falado muito sobre alguns conceitos. Um deles é que não
devemos focar demais no problema ambiental. Quero pedir licença
para falar um pouco sobre isso. Na história do ambientalismo, dentro e
fora do Brasil, a expressão “impacto ambiental” ficou arraigada como
negativa. Isso nos dificulta gerar um impacto positivo e que seja aceito
como tal. A mesma inteligência do homem de “domar a natureza”,
como se fazia antigamente, deve ser usada para modificar tudo isso.
Há 60 anos, quando se derrubava a mata atlântica, a sociedade
entendia que o fulano já havia beneficiado 5ha na região do Rio Doce,
onde havia malária e outras doenças. Era o paradigma da época.
Infelizmente, hoje vemos que foi um excesso, mas era o que vigorava
na época. Isso é inaceitável atualmente. Precisamos falar da nossa
capacidade de gerar impactos positivos, gerar bem e gerar balanço
ambiental positivo. Isso significa que nem toda intervenção do homem,
principalmente no Estado de Minas Gerais, cuja maior parte do
território agrícola está em pastagens degradadas, vai gerar mais
degradação. Ao contrário, hoje, esse sistema de produção vai sair de
um passivo ambiental para um ativo ambiental. Só não vai recuperar,
obviamente, a biodiversidade original, mas o restante, as condições
de água, de solo, da microbiodiversidade que está no solo, pode
perfeitamente ser recuperado, sobretudo a do ar. Temos esses
quadrantes que mostram o seguinte: o vermelho é negativo,
representando um passivo socioeconômico, gerando um ativo
ambiental. Temos aí uma compensação socioeconômica, que seria,
por exemplo, um estímulo para quem está perdendo dinheiro com a
produção, mas gerando bem ambiental. E assim com todos os outros
casos. Temos o caso de compensação ambiental, que é quando você
gera um passivo ambiental, mas está ganhando dinheiro, ou seja, está
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gerando um ativo socioeconômico. Esse é um conceito importante.
Trabalhamos com conceito ambiental, e não apenas com o problema
ambiental, com o impacto ambiental. Neste quadro, o que está
amarelo mostra que 43% da área de cobertura vegetal do Estado está
em pastagens. Sabemos que seguramente a metade disso está em
pastagem degradada. O que isso sinaliza? Sinaliza que, para
aumentar a produção de Minas, não precisamos pressionar mais as
reservas nativas. A Secretaria não tem nenhum programa para
assentar sobre a devastação de mata nativa. Aqui temos uma relação
Seapa-Semad na discussão desse conceito. Entendemos que é
necessário um investimento em ciência e tecnologia que reduza o
grau de incerteza sobre as conseqüências das atividades
agrossilvipastoris no meio ambiente, que gere novas tecnologias não
agressivas e que promova o crescimento socioeconômico.
Investimento no monitoramento do meio ambiente para gerar
melhores dados, informações seguras sobre os efeitos da produção
agrícola para uso e modelo de predição. Entre outras coisas, quero
dizer que todos sabemos que uma agricultura conservacionista, que
cuida da conservação do solo e de suas reservas, conserva água e
solo, ou seja, produz água. Essa é uma expressão que precisa ser
incorporada. No entanto, não temos medição disso porque nos
estudos ambientais só se falou de impacto negativo. Sabemos quanto
perde, mas não sabemos quanto ganhou quando aplicamos
corretamente alguma tecnologia ou sistema de produção. Criação de
mecanismos efetivos para prover incentivos aos produtores rurais de
modo a assegurar a produção sustentável. Isso já foi tratado aqui, e
peço: vamos repetir isso com argumentos, porque essa busca da
produção sustentável é o nosso caminho. Nós, da Agricultura, e o
Secretário Gilman estamos perfeitamente afinados no conceito de que
o caminho principal é que a dimensão ambiental esteja no processo
de produzir. Sendo assim, temos condições e argumentos para mudar
leis, elaborar programas e os tais mecanismos de estímulo. Por quê?
Ainda na mesma linha, nessa ação compartilhada, estamos vendo o
seguinte: no conceito atual, licença ambiental convencional é impacto.
Está produzindo resíduos indesejáveis, gases, potencial poluidor tem
que pagar mais caro, tem um processo de licenciamento mais
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complexo. No novo conceito, trabalharíamos, nessa gestão
compartilhada, o licenciamento ambiental baseado num balanço
ambiental, onde se tem um equilíbrio e se busca a sustentabilidade.
Nesse sentido nós, da agricultura, precisamos compartilhar com todos
essa perspectiva. Quando falamos em serviços ambientais e que a
agropecuária gera produtos, o agricultor é essencialmente um agente
privado, econômico, pois vai para o mercado para ganhar ou perder,
como produtor rural. Agora, quando gera serviços ambientais, passa a
ser credor da sociedade, pois os bens ambientais, água e ar, são de
domínio público. A sociedade, portanto, deve reconhecer esse fato
para o seu bem. Esse é o caminho. Assim, peço novamente a atenção
para esse enfoque, pois estamos tratando de questões ambientais ou
de sustentabilidade em todo o território mineiro. Isso é diferente da
mineração, que tem um impacto enorme, mas é apenas um buraco
limitado. O que estamos falando é muito mais complexo e precisamos
ter mecanismos mais amplos para abrigar esse conceito. Isso porque
os impactos são difusos, e os mecanismos de comando e de controle
jamais darão conta de coibi-los. Precisamos entender que também é
difusa a possibilidade de reversão do processo. Cada um no seu sítio
e na sua fazendinha deve cuidar dessas questões. Não adianta o
Estado interferir de maneira coibitiva nessas atividades. É preciso que
o estímulo seja na linha proativa. Para a nossa felicidade, temos a
presença do Secretário José Carlos, que certamente poderá
aprofundar os entendimentos que vimos fazendo, há mais de um ano,
com as Secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente, com reuniões
das duas equipes, discutindo assuntos correlatos, principalmente em
relação à licença ambiental. O Secretário está estudando a proposta.
Já recebeu o novo conceito, mas estamos discutindo uma proposta
para que os atuais empreendimentos, Classes I e II, da DN nº 74
atual, sejam isentos de processo de licenciamento. Os demais,
sujeitos a licenciamentos, teriam uma redução de taxas quando
reduzirem os impactos. Por exemplo, no uso de agrotóxico, tem-se um
certo padrão, mas, se o sujeito o usar adequadamente, paga taxas
reduzidas na proporção da prestação do referido serviço. Lembro aqui
que esse tipo de estudo foi feito detidamente sobre todos os
elementos, que vão de florestas, apicultura, horticultura, e etc. A
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nossa perspectiva é que tenhamos, fora do processo de licenciamento
ambiental, cerca de 80% dos produtores de Minas. Mas que nós, o
Secretário de Agricultura, a Secretaria como um todo, e seus órgãos,
como Emater, etc. - e esperamos isso na discussão com os
produtores, a partir da Faemg, sindicatos, Ocemg - tenhamos em
conta que isso não significa “liberar geral”, e sim que estamos
imbuídos de uma maior responsabilidade de cuidar bem, como
normalmente se faz. Na medida em que se retira aquilo que é uma
pressão sobre o produtor, ele, proativamente, dirá que terá estímulos
para cuidar bem da terra. Nesse sentido, precisamos trabalhar bem a
parte da educação ambiental, bem como repassar informações
técnicas, etc. Essa foi a minha exposição, e os 20 minutos foram
suficientes para dizer o seguinte: vamos discutir esse assunto sem
medo, sem revanche. Só assim construiremos um melhor caminho
para a sustentabilidade da agricultura em Minas Gerais. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Saúdo o Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente desta reunião,

assim como os Deputados e Deputadas Estaduais aqui em tão grande
número, os meus colegas do Sistema Estadual de Meio Ambiente -
Sisema - e todos os participantes desse evento. Gostaria de dar
seqüência ao debate deste tema aproveitando-me, em parte, do
contexto que o Secretário Paulo Romano teve oportunidade de
apresentar. Na verdade, penso que este painel adquiriu uma
dimensão especial, à medida que ele trata do tema que acabou
tornando-se o centro dos debates, que é a relação do meio ambiente
com o setor agropecuário. Este seminário foi imaginado como um
evento preparatório para a atividade mineradora, e os fatos
demonstram que, nesses dois dias, estamos concentrando nossas
energias na discussão de um tema tão rico como aquele originalmente
imaginado para orientar a discussão deste ciclo de debates. Estamos,
como já adiantou o Secretário Paulo Romano, fazendo estudos
internos, sob a liderança dos nossos dirigentes, para submeter ao
Copam uma nova proposta de licenciamento ambiental do setor
agropecuário. Os debates que fizemos aqui ontem, durante todo o dia
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e hoje, pela manhã, revelam claramente algumas questões sobre as
quais devemos refletir com maior atenção. Uma questão que
sobressaiu de maneira muito clara foi a do Decreto nº 44.309,
confundido com um decreto que trata de licenciamento, quando, na
verdade, ele não trata de licenciamento ambiental, mas sim das
penalidades administrativas aplicadas aos infratores da legislação
ambiental. A rigor, o licenciamento ambiental é tratado pela DN nº 74
do Copam, objeto de discussão deste painel, como já dito pelo
caríssimo Secretário Adjunto Paulo Romano.

As discussões que estamos fazendo têm as premissas já aqui
adiantadas, as quais são muito caras a cada um dos produtores e
trabalhadores rurais que participam deste debate. Há o entendimento
claro de que jamais teremos uma agricultura produtiva e competitiva
sem solos férteis e sem águas fartas, e não teremos solos férteis e
águas fartas sem a cobertura vegetal nativa que protege parte do
território e, no contexto do território, em seu fragmento, parte das
propriedades.

Penso que não há divergência quanto à concepção de que esses
são recursos importantes da natureza para assegurar a proteção da
biodiversidade, a conservação do solo e a proteção dos recursos
hídricos e, ao mesmo tempo, são fatores de produção essenciais ao
êxito das atividades agropecuárias.

Quando nos referimos às atividades do setor agrícola, temos de
entender que o uso predatório dos recursos naturais, além de ser um
problema ecológico, além de ser uma questão ambiental pelo que
representa em matéria de erosão da biodiversidade, do solo, de
diminuição dos recursos hídricos, é também um problema econômico.
Quando destruímos os recursos naturais, estamos destruindo também
os fatores de produção e, com isso, as possibilidades de
desenvolvimento futuro, no caso específico do setor agropecuário. É
com esse conceito que estamos discutindo amplamente a questão
dentro do sistema.

Vocês ouviram aqui ontem algumas avaliações durante a minha
apresentação e as apresentações do José Cláudio Junqueira, da Dra.
Cleide, do Igam, do Dr. Humberto, do IEF, enfim, dos demais
dirigentes. Então, perceberam que podemos caminhar para uma nova
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abordagem quando falamos do licenciamento ambiental do setor
agropecuário.

Gostaria de adiantar alguns pontos que merecem nossa análise
nesse contexto, até porque a palavra final sobre tudo o que estamos
discutindo embrionariamente será dada pelo Conselho de Política
Ambiental, que tem prerrogativa prevista na legislação mineira de
deliberar sobre normas aplicáveis à proteção do meio ambiente.

Temos uma concepção muito clara disso, e é importante destacar a
convergência que temos, no tocante a muitos pontos, com a
Secretaria de Agricultura. Talvez algo não tenha ficado claro no
pronunciamento do Secretário Paulo Romano, por isso irei repetir.
Refiro-me ao compromisso expresso pela Secretaria de Agricultura de
que não irá patrocinar nenhum programa de governo voltado para a
agricultura que constitua pressão antrópica adicional para novos
desmatamentos no Estado ou para expansão do setor agropecuário
em terras florestais. Isso se dá por uma questão não apenas
ecológica, embora ela seja fundamental, mas pelos grandes
percentuais anunciados pelo Secretário Paulo Romano referentes às
pastagens que há em Minas e às pastagens degradadas. É preciso,
nesse contexto - sinceramente, faço isso como um gestor da área de
meio ambiente que, como mencionei ontem, nasceu em uma
propriedade rural e conhece os problemas da agricultura -, fazermos,
com inteligência, uma política ambiental que, antes de constituir um
entrave à agropecuária, contribua para que o setor proteja os fatores
de produção da sua atividade econômica: o solo, a água e a cobertura
vegetal necessária à proteção desses recursos.

Em alguns casos, vivemos uma situação antagônica. Permito-me
citar um exemplo referente ao Vale do Rio Doce. Depois de passar em
um concurso público, com muita honra, iniciei minha carreira
profissional no IEF, em 1975, em Governador Valadares. Nessa
época, o Vale do Rio Doce tinha praticamente concluído um ciclo de
sua economia, baseado no uso dos recursos madeireiros da
riquíssima floresta atlântica, e estava recomeçando um novo ciclo
baseado na pecuária. Ora, como havia uma pecuária recém-instalada
em terras de desmatamento recente, em 1975 ou 1976, quando estive
em Valadares, havia três unidades de animal por hectare. Esse era o
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número da região do Rio Doce, sobretudo da região polarizada por
Governador Valadares, em 1975. Hoje, é 0,6%.

Quando falamos dessa relação, é disso também que temos de tratar
com a clareza necessária, no interesse dos próprios agricultores. Não
contra eles, mas no interesse dos próprios agricultores. Hoje, o que é
o esvaziamento econômico do Vale do Rio Doce? Consulte os últimos
dados do recenseamento do IBGE. Cidades inteiras perderam 10%,
15%, 20%, 30% dos seus habitantes em uma década. Isso porque as
condições de produção, em razão do uso predatório intensivo desses
recursos, acabaram por destruir as possibilidades de uma
prosperidade regional baseada na atividade agropecuária.

Sei que o agricultor não quer isso para si. Como também
naturalmente não pode desejar isso para o Estado nem para o País. É
fundamental que a política de meio ambiente, muito antes de se
contrapor aos interesses da atividade rural, deve servir como
mecanismo para auxiliar o advento de outras políticas públicas que
possam assegurar que o agricultor tenha condições de proteger o seu
patrimônio natural, sobretudo quanto à proteção desse patrimônio
natural.

Estamos falando aqui de bens coletivos que interessam ao conjunto
da sociedade, e não apenas ao produtor. No caso, temos de pensar
em outras políticas públicas de incentivos econômicos. É
impressionante notar, para fazer essa reflexão que estamos fazendo
aqui, mesmo com o advento de todas essas obrigações que vêm
sendo paulatinamente impostas de restrições de uso do setor
agropecuário - e vocês são especialistas nessa matéria muito mais do
que nós -, mas é importante observação, para fazer uma avaliação
crítica, que em nenhum momento fizemos sequer uma mexida no
crédito rural brasileiro para atender a essas novas demandas do setor
agropecuário.

Temos praticamente a mesma política agrícola concebida na década
de 70 aplicada no século XXI. Isso é interesse direto, porque temos
outra agenda. A agenda de desenvolvimento rural colocada no século
XXI não é a agenda dos anos 70. Temos essa compreensão. É nesse
contexto que estamos buscando uma proposta a ser submetida ao
Conselho de Política Ambiental e uma nova abordagem com o setor
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agropecuário.
O que queremos claramente sobre isso? Primeiro, queremos uma

política que estimule a redução de uso de agrotóxicos. Queremos uma
política que faça com que cada vez mais o seu uso seja adequado.
Temos um consumo “per capita” de 6kg por hectare, praticamente o
triplo da média nacional em algumas regiões. Essa é uma questão
ambientalmente importante que precisamos considerar no contexto do
licenciamento.

Percebo claramente que todo o debate remetido ao Decreto nº
44.309, quando tivermos oportunidade de participar ativamente
verificaremos, na verdade, ele está sendo centrado na exigência da
reserva legal. Então, devemos ir direto ao ponto. Não adianta fugir do
problema. Se quisermos realmente resolver o problema, a maneira de
resolvê-lo, primeiro, é reconhecer que o problema existe. Essa
questão está posta. Tanto é assim, que ela pontuou os nossos
debates todo esse tempo. Não se trata de matéria que poderemos
tratar no decreto nem na nossa proposta de licenciamento ambiental.

Como já foi apresentado aqui exaustivamente, estamos falando de
exigências que estão inseridas na legislação federal. Não é razoável
acenar com a possibilidade de que isso possa ser resolvido na
mudança do decreto ou na proposta de licenciamento ambiental que
submeteremos ao Copam.

Agora, também precisamos ter a clareza de algumas coisas. Estou
assumindo isso como Secretário e defenderei minha posição no
Conselho de Política Ambiental. Algumas coisas são absolutamente
ininteligíveis. Não podemos submeter a atividade da agricultura
orgânica, por exemplo, ao mesmo critério de licenciamento de uma
agricultura com uso intensivo de agrotóxico. Há algo errado. É isso o
que temos de captar. Se o agricultor faz agricultura orgânica com as
práticas adequadas e tem sua reserva legal - que será discutida em
outro patamar -, por que submetê-lo às mesmas exigências do
licenciamento tradicional? Se o agricultor faz integração lavoura-
pecuária-floresta com uma das mais modernas tecnologias, isso será
fundamental para a agricultura sustentável brasileira, porque não
teremos agricultura sustentável no modelo tradicional, do uso
intensivo, do monocultivo extensivo e da monocultura. Se ele adota,
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pois, essa prática de integração, por que submetê-lo às mesmas
exigências do licenciamento tradicional da atividade de monocultivo?
E, se o agricultor usa práticas de plantio direto - para citar apenas
algumas das tecnologias modernas que se vinculam à agricultura
sustentável -, por que submetê-lo às mesmas regras do licenciamento
tradicional?

Essa questão nos é muito cara. É preciso que o licenciamento
ambiental não seja apenas instrumento burocrático, mas sim um modo
de fornecer parâmetros diferenciados em relação às práticas
agrícolas.

O Dr. Paulo Romano adiantou uma possibilidade que também
iremos submeter ao Copam: reduzir em uma classe o licenciamento
do setor agropecuário sempre que houver certificação agrícola ou
sanitária da própria Secretaria de Agricultura, de suas entidades e
empresas vinculadas, demonstrando que o proprietário adota práticas
adequadas de uso da terra e de agrotóxicos. Se assim o faz, mediante
atestado do IMA, da Emater ou da entidade utilizada para esse fim,
achamos que esse agricultor não precisa submeter-se ao mesmo
critério do licenciamento tradicional.

Estou claramente adiantando uma série de providências a serem
tomadas. O que não poderemos fazer? Não poderemos liberar a
reserva legal até que se tenha uma definição no plano competente. Ao
contrário, teremos de continuar exigindo a reserva legal com as
flexibilizações que eu também acho que podem ser adotadas. O
assunto é polêmico. Há pessoas que são contrárias à minha posição.

Lei que tramitou no Senado e está em votação na Câmara permite a
flexibilização. Minas chegou a avançar nesse patamar e teve sua
medida questionada no Supremo Tribunal Federal. Vejam: estamos
indo além do que está legalmente estabelecido hoje para buscar
soluções que possam ajudar os agricultores a ter adequação do
licenciamento ambiental à realidade socioeconômica da propriedade e
da região onde ela está inserida. Queremos criar uma situação
balanceada, queremos tratar os desiguais de maneira desigual,
precisamos premiar aqueles que estão trabalhando de maneira
adequada. Teremos a possibilidade de discutir e aprimorar essas
idéias no âmbito do Copam.
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Há uma série de questões que, por força de legislação ou dessa
concepção que estamos manifestando baseada na sustentabilidade,
terão de ser examinadas.

Não vamos admitir essa simplificação, por óbvio legal, nas áreas de
preservação permanente, no entorno das áreas de unidade de
conservação e na área de mata atlântica, porque há uma lei nacional
estabelecendo critérios específicos de uso da mata atlântica, e assim
sucessivamente. Estamos tratando de uma questão concreta, de um
esforço para fazer uma diferença entre os diferentes, em relação às
práticas de uso da terra e ao uso adequado de agrotóxicos, desde que
a vegetação nativa tenha a proteção minimamente exigida em lei e
que possamos ter um certificado do IMA, por exemplo, de que aquele
proprietário utiliza agrotóxico de maneira adequada, dentro dos
melhores padrões de controle fitossanitário.

Para não extrapolar o meu tempo, já que hoje será medido com
rigor, porque não poderemos ir até às 20 horas, como aconteceu
ontem, gostaria de fazer estas considerações para explicitar
claramente a nossa compreensão dos problemas vividos pelos
agricultores e sobretudo para mencionar, ainda que de maneira muito
sucinta, o que estamos imaginando para o licenciamento ambiental do
Estado.

Ao concluir, quero voltar a um ponto que foi muito recorrente aqui,
sobre os insistentes pedidos para suspender o Decreto nº 44.309.
Mais uma vez, quero ser honesto com os senhores. Essa é a relação
que devemos ter. Primeiro, suspensão de decreto não é figura
jurídica, já que o decreto pode ser revisado e revogado. Aliás, já
submetemos esse decreto a uma proposta de revisão, procurando
ajustá-lo às discussões que foram novamente pontuadas aqui.
Revogar o decreto, que é a outra hipótese, significa colocar a lei
estadual inaplicável, porque a lei remete sua aplicação ao decreto.
Dessa forma, como a lei estadual, na parte que está sendo discutida
aqui, é apenas uma introdução na legislação estadual da lei federal,
isso significa que, uma vez não havendo decreto a ser aplicado em
Minas, por força da exigência legal, ato contínuo, ou seja, no minuto
seguinte, teremos de aplicar, supletivamente, a Lei Federal nº 9.605, o
que não é a solução. Essa é uma questão fundamental de direito.
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Então, como estava dizendo, no ato seguinte, será aplicada a Lei nº
9.605, e, se os senhores avaliarem, verificarão que a situação atual é
melhor para os agricultores. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo
Na pessoa do Deputado Vanderlei Jangrossi, cumprimento todos os

Deputados e as Deputadas presentes, os Secretários Paulo Romano
e José Carlos Carvalho, os senhores e as senhoras presentes.

Quando falamos no desafio que é a gestão das águas, sabemos que
a disponibilidade hídrica está diretamente ligada à produção rural. Ao
falarmos da disponibilidade hídrica, também antevemos vários
conflitos e posições existentes, as quais já foram muito debatidas
aqui, anteriormente.

Precisamos falar que existe uma legislação específica a respeito de
recursos hídricos, que não é atual, é muito antiga, da época do Código
das Águas, no governo Getúlio Vargas, em 1934, quando se falava
que as águas eram particulares. Depois, na Constituição de 1988,
apareceu a figura da água como bem público. No entanto, aquela
informação de que o dono do terreno onde estava a água era o dono
da água ainda persiste na cabeça de muita gente. As informações
demoram a chegar a seu destino. Isso cria um certo impasse, pois
muitas pessoas não entendem por que têm que fazer uma outorga.
Como as águas são domínio do Estado e da União, é preciso haver
outorga - ou cadastro, no caso de uso insignificante - para serem
utilizadas. Isso gera conflitos muito grandes porque a compreensão é
muito difícil.

O grande desafio para se fazer a legislação de recursos hídricos é
haver participação do setor produtivo, da sociedade civil e do governo,
unidos para encontrar soluções. Mas essa união tem uma
responsabilidade muito grande, porque a água é um bem necessário à
sobrevivência de todos os seres vivos, não apenas o ser humano,
mas todos, animais e vegetais, que, como disse o Dr. Alex ontem, não
podem vir aqui reivindicar. Esses fatores juntos são necessários à
sobrevivência e estão diretamente ligados à produção. A água é um
bem necessário à sobrevivência, mas também ao desempenho das
atividades econômicas.

Quando se fala em atividades econômicas, deve-se ressaltar que o
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produtor rural tem papel de destaque, pois está lidando diretamente
com essa disponibilidade de água e está permitindo que nós, na
cidade, tenhamos acesso ao conforto de ter água tratada e na
torneira, pois isso vem do setor rural. Essa compreensão também é
muito importante.

Quando se fala em todas essas políticas que dêem incentivos
econômicos ao produtor rural para que mantenha a proteção das
nascentes, faça manejo adequado do solo, mantenha a reserva legal,
a vegetação e as áreas de recarga do lençol freático, é importante que
tudo isso também seja valorizado pelo meio urbano. Essa luta, como
foi dito pelos Secretários José Carlos e Paulo Romano, deve ser
colocada em prática.

Quando dizemos que há necessidade de informação a respeito da
legislação, pensamos no papel do agricultor familiar e nos conflitos
tratados, principalmente no que se refere ao próprio decreto. O Igam é
responsável pela gestão das águas. E quando se coloca setor
produtivo, sociedade civil e governo juntos para fazerem a gestão da
água, é claro que haverá conflitos. O setor produtivo quer que a água
esteja disponível para produzir, mas a sociedade civil tem outro
entendimento, e o governo precisa conciliar isso tudo. Essa gestão,
realmente, é um desafio e deve avançar.

É política do Secretário José Carlos e do governo do Estado um
diálogo muito franco e aberto com todos os segmentos. Desse diálogo
surgiram situações conflitantes. Por um lado, o Igam tem que exercer
o papel de comando e controle, fiscalizando o uso e se está sendo
feita a regularização. Aí, somos criticados pelo setor produtivo por
estar fazendo essa fiscalização. Por outro lado, o Ministério Público
exige que façamos a fiscalização.

Em uma reunião de que participamos em Montes Claros,
enfrentamos uma situação realmente difícil: o Igam foi literalmente
crucificado por uma fiscalização que teria feito no Rio Itacarambi,
quando algumas captações foram lacradas; depois, vimos que essas
captações foram lacradas por uma ação do Ministério Público. Ao
mesmo tempo, fizemos realmente uma ação de fiscalização em
Itamarandiba, onde várias captações foram fechadas. Isso aconteceu
em 2005. Mas o que estamos querendo dizer é que esses segmentos
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nos procuraram, até acompanhados por alguns Deputados, e a
reflexão sobre o problema, vendo que havia multas realmente
pesadas e a situação era difícil para o produtor, levou-nos a rever
alguns pontos que consideramos importantes.

Tínhamos o Decreto no 44.309, que já foi mais do que comentado
aqui, e estávamos pretendendo proteger o produtor rural. Assim, como
foi explicado, vários pontos desse decreto foram revistos,
principalmente os que se referem à aplicação da penalidade sem uma
ação educativa - ligada à informação - e, no caso do produtor rural, à
redução das multas. Apresentamos essa revisão, mas, após a
apresentação, há um tempo para que o decreto seja colocado em
prática. De qualquer forma, houve todo um esforço por parte do Igam,
que ouviu os setores - os usuários e todas as pessoas que se sentiam
em dificuldade diante disso - e procurou um instrumento legal que
desse um fôlego ao agricultor familiar, ao pequeno produtor, até que o
decreto fosse revisado e isso fosse resolvido.

Dentro desse espírito, então, mudamos o foco: se nossa obrigação
prioritária era uma campanha de fiscalização, passou a ser uma
campanha de regularização, que tinha primeiro um viés educativo e
somente depois o viés da fiscalização. Para isso, contamos com a
ajuda de vários segmentos - Fetaemg, Fiemg, Emater, enfim, não vou
citar todas as parcerias, mas vários parceiros uniram forças para levar
a informação a todos. Também foi criado um instrumento: o registro
do uso legal. Esse instrumento nada mais é que a utilização de uma
ferramenta que já existe na lei: a denúncia espontânea, pela qual a
pessoa fala do uso que ela mesma está fazendo e lhe é dado um
prazo para a regularização do uso. Usamos, então, a denúncia
espontânea para o uso legal da água, e o prazo seria até que o Igam
convocasse para a regularização, o que foi previsto para o dia 31 de
julho. Estamos fazendo o trabalho de levar essas informações por
todo o Estado, e essa informação tem sido “capilarizada” por todos os
nossos parceiros. Nosso principal objetivo é criar uma proteção até
que o decreto seja aprovado. Quero dizer que ninguém está sendo
multado, ressaltando a ação da Polícia Ambiental, que, ao invés de
multar, tem levado e preenchido formulários. De setembro até hoje, já
foram feitos 40 mil registros, dos quais mais de 5 mil foram entregues
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pela própria Polícia Ambiental. Isso é bom para o usuário, porque lhes
dá fôlego até que o decreto entre em vigor, também em resposta a
uma grande reclamação feita principalmente pelo agricultor familiar
sobre os custos de análise da outorga, que seria a regularização.
Enquanto isso, analisamos as formas de estratificação, para que os
valores sejam mais justos. Também há essa parte de estudo e
debates.

Concluindo, o prazo desse registro é até o dia 31 de julho. Há um
grande esforço do Estado para levar essa informação a todos e dos
parceiros para capilarizá-la. Também quero ressaltar o apoio total do
Igam a todos os projetos que tratem da questão do instrumento
econômico. Quando falamos da redução de análise, como colocou
muito claramente o Dr. José Carlos, a idéia é incluirmos nesse estudo
um delta de redução desses custos em face do bom uso - as boas
práticas e o bom uso da terra.

Gostaria de tentar me manter no tempo e dizer que o Igam está
dentro da filosofia da educação e da informação. Ao mesmo tempo,
não podemos deixar de lado o nosso dever de fiscalizar e seguir a lei.
Tudo o que temos de fazer é em função da legislação. Estaremos
sempre ajudando nas políticas de valorização do produtor rural e de
instrumentos que possam levar à compensação pelo grande serviço
ambiental que é prestado. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento
Boa-tarde a todos e a todas. Estava prevista a participação do

companheiro Vilson, Presidente da Fetaemg, neste painel, mas ele foi
ao lançamento do Territórios da Cidadania, em Paracatu, evento que
seria realizado ontem, mas que ainda não terminou. Nós, da Fetaemg,
acompanhamos a política de desenvolvimento territorial do Ministério
do Desenvolvimento Agrário do governo Lula, com a parceria do
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável do governo
Aécio Neves e de outras entidades, incluindo a Secretaria de
Agricultura. Consideramos essa política e esse evento importantes.
Então fica aqui a justificativa.

Já tive a oportunidade de participar pela manhã, e, evidentemente, é
mais do que correto reduzir minha fala ao máximo. Gostaria de fazer
algumas observações como objeto de discussão e reflexão. A primeira
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é nos lembrarmos de que o espaço territorial rural sofre um sem-
número de impactos negativos socioambientais, muitos deles não
derivados das atividades agropecuárias, como, por exemplo, a
instalação de usinas hidrelétricas, as chamadas pequenas centrais
hidrelétricas, as obras de infra-estrutura e, já no campo da
agropecuária, a expansão das monoculturas - no caso de Minas
Gerais, o eucalipto e o setor sucroalcooleiro. É preciso notar isso,
conjugando com o que outro companheiro falou pela manhã: no pacto
federativo brasileiro, nessa péssima distribuição, o Município fica com
apenas 8% do que arrecada, e a poluição dos rios, muitas vezes,
começa nas grandes metrópoles. O pacto federativo, por ser desigual
e injusto, não permite que várias Prefeituras adotem medidas
socioambientais relevantes, como os lixões e uma série de outras
questões de saneamento básico.

É preciso ter claro que o setor rural brasileiro, nos dois mandatos do
governo Fernando Henrique e agora, já no segundo mandato do
governo Lula, continua a ser, frente à política monetarista, a âncora
verde. O rural continua a ser um dos instrumentos da inflação baixa,
do controle da inflação, da oferta de alimentos a preço baixo, mas,
perversamente, contra o próprio rural, com a redução da renda
agrícola.

São algumas questões para percebermos que, quando se fala, neste
país, de exclusão e desigualdade regional, é preciso ter claro
“também”, entre aspas, a generosidade forçada e o sustentáculo ao
desenvolvimento, muitas vezes injusto, que o campo e o rural
brasileiro propiciam, em especial os trabalhadores. Essa questão
precisa estar presente para assumir efetivamente, com clareza e
racionalidade técnica, no licenciamento das atividades
agrossilvopastoris, o reconhecimento e a valoração monetária dos
serviços ambientais produzidos e executados pela agricultura, seja no
campo da produção da água e dos alimentos, da manutenção da
água, da qualidade do ar, das matas nativas seja na criação de
espaços de cidadania, caminho que, nestas grandes metrópoles,
atropeladas pelos modelos desiguais ampliados, infelizmente já se
encerrou. Ao contrário do que se pensa, o campo é a mais viável
possibilidade de construção de cidadania para amplas populações,
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amplas camadas sociais. Nesse sentido, é preciso...
Tomarei a liberdade de fazer um reparo quanto ao que disse o

Secretário Adjunto de Agricultura. É correto afirmar que, em
momentos de crescimento econômico, logicamente há um de
demanda, mesmo que o crescimento de renda seja pequeno ou até
insignificante. Todavia, há uma questão histórica que precisa ser
enfrentada no Brasil: o papel da sociedade e do Estado brasileiro
frente a esses processos. A primeira hipótese é o Estado se
comportar como sempre se comportou, ou seja, omisso perante as
determinações do mercado, que não é instrumento de regulação, de
inclusão social e de superação de desigualdade, mas sim de
otimização e de competitividade por lucro. Aí cabe o papel do Estado
brasileiro. Cito dois exemplos concretos. Qual é o papel do Estado
frente à expansão do setor sucroalcooleiro, ocupando largas
extensões de terra, transformando Municípios em imensos canaviais e
diminuindo a oferta de alimentos concretamente? Qual é o papel do
Estado: ser omisso, estimular ou criar limites à expansão da
monocultura? Como bem disse o Secretário José Carlos Carvalho, a
monocultura milita contra a biodiversidade e a sociobiodiversidade.
Isso precisa ficar claro e tem de ser assumido, aliás, em termos de
referência para os processos de licenciamento ambiental. Por quê?
Porque, nesses processos, as práticas agroecológicas e que
respeitam o meio ambiente têm de ser valorizadas. Portanto, há um
desafio a ser cumprido pela sociedade e pelo Estado. Obrigado.

Palavras do Sr. Glauco Régis
Boa-tarde a todos os presentes. Quero agradecer o convite e a

oportunidade de participar deste evento, para mim, da maior
relevância. Como debatedor desta Mesa, gostaria de iniciar lembrando
que esta é uma discussão que nos leva ao debate profundo sobre
sustentabilidade. Não podemos perder de vista o foco; devemos
centrar-nos estritamente na questão do licenciamento, já que este é
um instrumento de que dispomos para garantir a continuidade da vida
na terra.

Hoje, temos amplo conjunto de ameaças às possibilidades de vida.
Então, discutir sustentabilidade hoje é imperativo. Para alguns, pode
parecer algo um pouco abstrato, mas achei muito interessante os
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exemplos dos dois Secretários, que relataram ações, políticas
públicas e modos de vida de 40, 50, 60 anos atrás. Expuseram
situações muito claras no Vale do Rio Doce e em outras regiões de
extrema decadência e pobreza, mas que são fruto de políticas e ações
de 50, 60 anos atrás. É preciso perceber que o que fazemos hoje é
extremamente conseqüente para o futuro. Quem tem de discutir isso?
Quem tem de propor? As lideranças. No mundo inteiro, isso está
sendo debatido, e não nos podemos furtar a fazê-lo. Isso aqui é um
conjunto privilegiado de lideranças, de agentes públicos, de
organizações da sociedade para pensar nessa questão. Há quem
ache que isso pode ser muito abstrato, mas alguns cientistas e
especialistas já dizem que a elevação de alguns graus da temperatura
média da terra pode inviabilizar completamente as atividades
agropecuárias em todos os países tropicais. Falamos em poucos
graus que podem inviabilizar, num primeiro momento, a cultura do
café, por exemplo. Toda a produção, a polinização e as floradas de
café já começam a ser afetadas. Trata-se de apenas de um exemplo,
mas toda a vida e a agricultura estão ameaçadas nos trópicos. Então,
não estamos falando sobre algo abstrato, mas, sim, de algo muito
concreto.

Achei importante a fala do Secretário Paulo Romano, e tenho de
lembrar-lhes que não se trata de um caminho viável polarizarmos a
discussão do produtivismo e do ambientalismo, pois, quando fazemos
isso, fechamos a questão e não conseguimos perceber o que há de
positivo na visão de cada um. O caminho atual seria construirmos a
síntese, sistemas sustentáveis, agroecológicos, socioambientais. E
temos dado a nossa contribuição. Foi assim no Parque Estadual da
Serra do Brigadeiro, onde atuamos nos últimos 15 anos, aplicando o
conceito de que unidades de conservação não podem ser ilhas
isoladas. Elas devem interagir com o entorno, têm de ser algo que
permita que as pessoas do entorno percebam sua utilidade, do
contrário, caímos na idéia de que existem locais onde se vive e locais
onde há biodiversidade. Esses são os extremos, pois assim não há
mais futuro. Devemos pensar em vida sustentável em qualquer lugar,
mas, para isso, é preciso fazer essa transição, construir outros
modelos. Estamos falando de coisas imperativas.
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É interessante que este debate tenha caído principalmente no
campo do rural, como se, nessa área, houvesse tanto os problemas
quanto as soluções, como o Eduardo acabou de apontar. Precisamos
pensar no nosso modo de vida, na nossa condição de extrema
urbanização, tanto do Brasil e de Minas Gerais quanto de todo o
mundo, como algo que também não tenha futuro. Temos de pensar
nos aglomerados urbanos de Belo Horizonte, de outras cidades de
Minas e de todo o planeta, na quantidade de alimentos e de nutrientes
que precisam ser carreados da zona rural para cá, enfim, temos de
pensar na quantidade de dejetos que são produzidos aqui e que
precisam ser destinados a um algum lugar. Se cada um tivesse em
seu quintal espaço para depositar matéria orgânica, isso seria muito
mais sustentável. Pode parecer maluquice, um sonho, mas acho que
são fatos que precisamos debater.

Para quem fica horas por dia no trânsito, talvez isso não seja muito
abstrato. Todo mundo está preocupado com o planeta, com a
preservação, mas, na hora de pensar o que fazer, normalmente a
maioria das pessoas acaba tirando o corpo fora. É muito fácil
querermos ver a Amazônia preservada e acharmos bonito a
manifestação de um determinado grupo contra uma ação danosa, mas
temos de pensar o que podemos fazer no nosso dia-a-dia em cada
lugar.

Cuidar do meio ambiente é obrigação; é uma ação necessária para
todos. Quero trazer ao debate a situação dos agricultores,
principalmente daqueles que já praticam suas atividades agrícolas de
forma bastante sustentável. Falo dos agricultores que estão num
processo avançado ou em transição para a agroecologia e que hoje
prestam serviço extremamente relevante para o planeta e para a
sociedade, mas não conseguem nenhum tipo de benefício, nenhuma
compensação, por parte do Estado ou de qualquer outro segmento.

O que ele recebe em troca de aumentar a produção de água, a
quantidade de pássaros ou de alimentos na propriedade? Esse
sujeito, no seu convívio social, ganha o rótulo de bobo, porque deixou
de produzir café até a beirada do córrego; porque não está plantando
milho na área de preservação permanente e está deixando um pedaço
de mata. Esse fulano, perante a sociedade, perante seu grupo, seja o
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de boteco, seja de outro local, é o bobo. Ele não tem reconhecimento,
estímulo, algo que possa compensar.

É preciso trazer para este debate do licenciamento o debate dos
serviços ambientais. Não podemos pensar simplesmente nos
mecanismos de controle. Eles são fundamentais, mas só fazem
sentido na medida em que temos paralelamente os mecanismos de
compensação. Então, não há sentido. Se a pessoa conseguir
aumentar - tenho um conjunto de experiências que posso relatar da
região de que venho, da Zona da Mata, do CTA onde trabalho junto às
organizações, aos sindicatos e aos trabalhadores rurais.

Há 20 anos, estamos na construção da agroecologia. Temos as
referências da articulação mineira de agroecologia. Posso relatar que,
em todas as regiões-pólo do Estado de Minas Gerais, existem
experiências exitosas de agricultores que ocuparam áreas que eram
extremamente degradadas. Refiro-me a famílias mais pobres, cujo
quinhão de terra que conseguem acessar são normalmente as que
não têm muito valor econômico, pois já foram usadas e reusadas, sem
muitas condições. E esse pessoal vem trabalhando práticas e
conseguem recuperá-las. Tenho relato de pessoas que entraram em
terras onde não havia água, propriedades de 3ha ou 4ha, e fizeram
brotar nascentes que alimentam oito famílias. Falo de pequena escala
para podermos ter a compreensão. O que esse cara recebe de
reconhecimento? Ele é o bobo. Quando vai ao boteco, o pessoal fala
que ele está tirando pouco café dessa área, poderia produzir mais,
ganhar mais dinheiro. E essa água? Mesmo o pessoal que bebe sua
água não reconhece. Por isso temos de pensar em políticas públicas.
Temos de pensar o que ganha o sujeito por recuperar a
biodiversidade e ter mais pássaros no quintal. Temos acompanhado
esse debate, e os agricultores sentem-se isolados e sem estímulo. O
único estímulo que têm é a motivação, a mística, é o sentido de estar
cumprindo papel importante para si e para o planeta. Nesse sentido,
outro elemento importante para debatermos é o aspecto dos sistemas
agroflorestais.

Estamos carecendo muito de uma definição mais clara do que são
esses sistemas agropecuários. Há um debate muito grande sobre o
assunto. Alguns cientistas chegam a afirmar que, se colocarmos três
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espécies arbóreas e algumas espécies de crescimento florestal, isso
já será um sistema florestal. Isso significa que, se se plantar um pouco
de bananeira, um pé de fruta ou um abacate, já teremos um sistema
agroflorestal. Quando se estão recuperando áreas de preservação
permanente ou uma beira de córrego, podemos dizer que isso
significa algo, mas hoje não temos um sistema de referência que diga
exatamente o que seja um sistema agroflorestal. Temos experiências
consolidadas com cerca de 15 espécies por hectare. Seria uma boa
referência. O Estado de São Paulo, há pouco tempo, conseguiu
construir um sistema de referência para sistemas agroflorestais,
baseados em zoneamento agroclimático do Estado. Ele definiu para
cada região do Estado o que são os sistemas agroflorestais, que o
número mínimo de espécies se pode considerar. A partir disso,
poderemos ter parâmetros para orientar a recomposição das áreas de
preservação permanente e outras áreas. Poderemos estimular essa
prática, que é extremamente benéfica em termos da incorporação de
biodiversidade. Temos experiências diárias do entorno do Parque
Estadual da Serra do Brigadeiro, Zona da Mata. Ali há sistemas
agroflorestais identificados por pesquisadores da Universidade de
Viçosa. Catalogaram um conjunto significativo de espécies de mata
atlântica ameaçadas de extinção, desde espécies arbóreas até
pássaros. Já temos, em termos de pesquisas, um grande conjunto de
referências. Em termos de lei e regulamentação, temos muita carência
de dados. Estou à disposição para as perguntas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Affonso Damásio Soares,
Superintendente Técnico da Faemg.

Palavras do Sr. Affonso Damásio Soares
Componentes da Mesa, presentes, amigos, já conheço de longa

data a capacidade dos dois Secretários expositores, mas me
surpreendi com a qualidade dos debatedores que me antecederam.
Todos foram muito felizes em suas colocações, salientando o
problema do urbano e do rural, na interface que deve existir, com o
Carlos Eduardo. Também foram felizes as considerações do meu
colega agrônomo do Centro de Tecnologias Alternativas e da Dra.
Cleide, que já conhecemos. No entanto, gostaria de usar um pouco as
questões conceituais, muito mais pela experiência do que pela
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inteligência. Tenho algumas coisas a pontuar. Secretário José Carlos,
volto ao nosso ponto de partida, porque não cabe a mim, até por
formação, nem à Faemg, desconhecer a questão da legislação federal
que baliza o meio ambiente no Brasil, as limitações da legislação
estadual, as limitações do próprio Poder Executivo em função de leis
que são atribuições do Legislativo. Vamos continuar nosso esforço,
Secretário, na simplificação das coisas. Vamos continuar nosso
esforço, que vem sendo diário nesses dois anos, para a simplificação
dos processos e procedimentos, sem liberalizar o que seja danoso ao
meio ambiente. Volto a dizer que tudo que se falou aqui diz respeito a
questões de formalismos, que são, evidentemente, fruto da própria
cultura brasileira, ou seja, o licenciamento tem de existir, mas a
formalidade supera, como foi dito pelos especialistas e pelo José
Cláudio Junqueira, os resultados práticos para o meio ambiente.
Assim também acontece com a outorga ou a sua isenção. Quando ela
é pontuada por documentos, exigem-se dados que o produtor
desconhece. Poderia citar alguns, mas não quero fazer isso. Temos
um campo grande em que podemos atuar administrativamente. Como
sei que essa é a posição da Secretaria de Meio Ambiente e da
Secretaria de Agricultura, acho que podemos contar com a
colaboração da Fetaemg, da Faemg e de outros organismos que
queiram agregar os grupos de trabalhos que já existem. Assim,
poderemos chegar a um bom termo. Quanto ao decreto, Secretário,
se ele está com a Advocacia-Geral do Estado com proposição de
mudança, é porque houve o reconhecimento, por parte do governo de
Minas, por meio da Secretaria, de que é inadequado às atividades
agropecuárias, principalmente onde se fala nos valores das multas.
Então, colocadas essas questões de forma franca e direta, mas
também sem deixar dúvidas, o que é federal? Reserva legal. Não
vamos suprimir a exigência da reserva legal. A Faemg jamais manda
essa mensagem aos sindicatos rurais e aos produtores. Queremos
que a chamada averbação da reserva legal não seja um condicionante
básico para o licenciamento ou para a isenção do licenciamento e
autorizações de funcionamento das propriedades rurais que não têm
grandes empreendimentos nela inseridos. O fato de averbar uma
reserva legal não quer dizer que ela não possa ser derrubada depois.
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Pode ser derrubada porque está averbada na escritura. Então a
questão continua sendo formalismo. Muitas vezes o indivíduo não está
fazendo o licenciamento porque não tem como fazer o
georreferenciamento e as outras atividades necessárias para a
averbação da reserva legal. Não que esteja lutando contra ela. Mesmo
quando ela não existe, ele se propõe a deixá-la separada para
regenerar ou se recuperar de alguma forma, desde que também tenha
apoio para isso - a lei, inclusive, já prevê isso para as propriedade
menores de 30ha. Não tenho certeza. Em algumas situações, caberia
ao IEF fazer isso. Quando os produtores procuram o IEF,
evidentemente ele esclarece que não tem condições operacionais
para tanto. São questões práticas infralegais que não dependem de
mudanças estruturais, muito menos de que vamos passar a nos
contrapor, que o produtor rural vai viver à margem da legalização
ambiental. Volto a dizer o que disse ontem: o produtor não pode e não
quer viver assim. Quando vai a um leilão de gado precisa ter vários
documentos ligados ao IMA. Quando vai acessar o financiamento,
exigem dele o licenciamento ou a certidão de isenção do
licenciamento. Temos notícias de que, em algumas Suprams
regionais, o indivíduo que entra com formulário para isenção já sai na
hora com a certidão de isenção emitida, e em outras não. É para
essas situações que volto a contar com a colaboração do Secretário
José Carlos para determinar às suas equipes que continuem fazendo
esse esforço que a Faemg e a Secretaria fazem. Outras questões,
como, por exemplo, da mata seca no Norte de Minas, já foram
resolvidas, mas levaram muito tempo devido a pontos de vista
antagônicos porque não se procurava convergência, mas sim se
aguçavam as divergências. Quando se procuram as convergências,
elas aparecem. A proposição da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, demonstrada pelo meu colega Paulo Romano, querido
colega desde os tempos de Viçosa, demonstra exatamente que o
agricultor, mesmo que insensivelmente, busca o desenvolvimento
sustentável porque a atividade dele passa, às vezes, para filho e para
neto e ele não quer dilapidar esse patrimônio. De modo que estamos
na mesma direção. Acho que o encontro valeu para que fosse
mostrado às autoridades legislativas e executivas o que realmente
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estava acontecendo no campo, levando a uma reação onde não
precisava ter reação. Às vezes a maneira de abordar o problema cria
uma situação de reação, e não de proação. Essa maneira
naturalmente será corrigida se os Secretários, autoridades e dirigentes
dos órgãos verificarem que procedem as reclamações dos produtores.
Na minha visão, temos provas suficientes que procedem. Essa
relação pode ser melhorada; além disso precisamos deixar os
formalismos de lado para ater-nos aos danos ambientais que às vezes
ocorrem, e quando as autoridades acodem depois dos fatos. É preciso
antecipar aos fatos. Essa é a grande diferença entre licenciamento
como ferramenta de controle e outras ferramentas citadas aqui ontem.
Estamos de acordo com tudo isso. A nossa mensagem aos sindicatos
é esta: obedeçamos à lei e às normas ambientais, assim como
obedecemos aos preceitos trabalhistas e todos os outros, que não
distinguem campo da cidade, e nem poderia ser diferente.
Gostaríamos de continuar contando com o entendimento pela
Secretaria e pelos seus órgãos da realidade que existe no interior de
um Estado que é a síntese do País, cujas regiões são bastantes
diferenciadas umas das outras. Para amenizar um pouco as minhas
palavras, a Semad é a nossa parceira no maior programa de
educação ambiental do Estado, o Semeando. Este ano atingirá 3
milhões de crianças em condições, por meio de parcerias e da
coordenação do Senar-MG e da Faemg, de entender o que se passa,
desde a agricultura até a conservação do meio ambiente e da água.
Enfim, a cada ano, um tema é trazido às crianças que, muitas vezes,
pela urbanização rápida a que o País foi submetido, não têm idéia da
origem das coisas que elas mesmas consomem e dos cuidados que
se deve ter com a natureza. A Semad é nossa parceira, assim como
temos parcerias na iniciativa privada. Esse programa, pouco difundido
em termos de propaganda e promoção, já é reconhecido no País
como o maior programa de educação ambiental existente no Brasil.
Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.

A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
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encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

A Presidência informa que este ciclo de debates é uma das
atividades previstas para a etapa preparatória do seminário “Minas de
Minas”, que acontecerá entre os dias 9 e 12 de junho nesta Casa.
Haverá também a interiorização. Atenção para essa interiorização,
pois vou destacar o local e a data: 23 de abril, em Itabira; 25 de abril,
em Divinópolis; 29 de abril, em Poços de Caldas; 6 de maio, em Sete
Lagoas; 8 de maio, em Congonhas; 13 de maio, em Araxá; 15 de
maio, em Paracatu; 20 de maio, em Muriaé; 27 de maio, em Teófilo
Otôni; e encerraremos aqui, na Assembléia Legislativa, nos dias 9 a
12 de junho. O evento objetiva, entre outras coisas, elaborar uma
política minerária orientada para a sustentabilidade social, econômica
e ambiental. Os interessados em trazer suas propostas sobre temas
ligados à mineração poderão apresentá-las à assessoria da
Assembléia Legislativa até as 12 horas de hoje, terça-feira, na
secretaria do evento ou no “hall” da capela. As propostas deverão ser
apresentadas por escrito, com nome do autor e do órgão ou entidade
que representa.

Outra forma de participar da preparação do seminário é por meio
das comissões técnicas interinstitucionais, formadas por instituições e
órgãos públicos de meio ambiente, ONGs, entidades de classes
empresariais e profissionais, representantes de parlamentares e de
Municípios mineradores, além das entidades parceiras da Assembléia
na organização do seminário.

As seis comissões, instaladas em 11 de fevereiro, têm até o dia 11
de abril para apresentar um relatório com propostas que subsidiarão
as discussões nas reuniões regionais. Os temas que as comissões
estudam são: sustentabilidade da mineração, sistema federativo e a
legislação sobre mineração, política tributária, gestão ambiental da
mineração, perspectivas do setor, cenários e estratégias de
sustentabilidade para o desenvolvimento mineral e conhecimento do
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potencial mineral. As entidades interessadas em participar dessas
comissões poderão inscrever-se no endereço eletrônico
gpi@almg.gov.br.

Gostaria de esclarecer que foi protocolado na comissão um pedido
de audiência pública com o objetivo de esclarecer aos interessados as
normas referentes ao descarte das embalagens de agrotóxicos. Penso
que esse tema é bastante interessante. A data será aprovada, e de
antemão faço o convite a quem interesse esse debate, aos que têm
preocupação como o descarte das embalagens dos agrotóxicos, tema
que foi abordado hoje pela manhã neste ciclo de debates.

A Presidência avisa que no dia 20 de março, quinta-feira, às 9 horas,
haverá a reprise da abertura do ciclo de debates e de parte da manhã
do dia 10 de março. No dia 20, quinta-feira, às 14 horas, haverá a
reprise da parte da tarde do dia 10 de março. No dia 21, sexta-feira,
às 9 horas, haverá a reprise da parte da manhã do dia 11 de março.
No dia 21 de março, sexta-feira, às 14 horas, haverá a reprise da
parte da tarde do dia 11 de março.

Com tudo o que aqui foi ministrado, discutido e amplamente
divulgado, tenho certeza de que os organizadores do seminário
“Minas de Minas” saberão prepará-lo com a qualidade que Minas
merece.

Debates
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Saúdo o coordenador dos trabalhos,

Deputado Vanderlei Jangrossi, todos os parlamentares, o Secretário
José Carlos e demais componentes e todos os participantes deste
importante seminário.

Pretendo fazer uma breve reflexão sobre a importância do
desenvolvimento sustentável, que nos prepara o presente e garante o
futuro das gerações.

Bem citado aqui pelo Secretário José Carlos, sou da cidade de
Governador Valadares, região do Vale do Rio Doce, que hoje, do
ponto de vista ambiental, tem problemas com uma realidade que diz
respeito aos garimpos, aos pequenos, médios e grandes produtores e
a um pólo siderúrgico. Tudo isso faz parte da nossa região, que teve
uma história de devastação. Em 30 anos perdemos a maior parte da
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nossa mata atlântica. Depois da mica, da madeira, da baixa
produtividade da pecuária extensiva, tivemos a perda de pessoas para
outros países. Precisamos agora repensar qual modelo de
desenvolvimento queremos para a região do Vale do Rio Doce, para
uma bacia hidrográfica que integra 231 Municípios, a fim de que
possamos cuidar do meio ambiente e pensar o desenvolvimento.
Precisamos despojar-nos da idéia dicotômica de que desenvolvimento
é uma coisa e meio ambiente é outra. Precisamos, sim, integrar esses
dois lados.

Quero registrar a importância dos pequenos e médios agricultores
do ponto de vista da produção. Nossa região tem uma produção
pequena, com exceção da Vertente do Caparaó.

Ainda hoje nos deparamos com avanços do eucalipto, cuja presença
é forte na região. Além disso, pode ser que o Vale do Rio Doce receba
uma grande indústria, a Aracruz Celulose. Somamos um conjunto de
discussões que merece essa reflexão.

Em relação ao licenciamento, precisamos cuidar da legislação,
respeitando os pequenos agricultores e sua experiência. É importante
termos muito cuidado com a legislação ambiental. Não temos de
flexibilizar, mas chamar todos à reflexão acerca da responsabilidade
ambiental, da necessidade de respeitar as experiências produtivas
que temos em diversas regiões de Minas, principalmente as positivas,
como as agroecológicas, buscando estimular a consciência ambiental
integrada no conjunto de todas as regiões.

Quero deixar aqui nossa experiência como ambientalistas, como
pessoas preocupadas com o desenvolvimento. A legislação deve
cumprir seu papel, e não apenas o da penalização. A lei, muitas
vezes, é dura com os pequenos, que não têm como se defender das
penalidades. É preciso tratar o tema, pensando a prevenção, o debate
político e a importância ambiental. Precisamos tratar essa questão de
forma permanente, considerando a agricultura familiar e as pequenas
e médias experiências de nosso Estado.

O papel da lei é avançar com o crescimento da consciência da
sociedade, que hoje é mais ambientalista, que quer preservar o
presente e cuidar do futuro, principalmente de nossas águas. Em
nossa região, já falta água. Se não cuidarmos dela, não teremos água
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para produção, para alimentação, etc. Deve haver essa consciência
de que é preciso preservar. A legislação tem de se adequar à
realidade, demonstrando a importância do futuro para a preservação.
Essa é uma equação difícil, todavia é preciso considerar a realidade.

Sigo a mesma linha de pensamento do Secretário José Carlos.
Estamos trabalhando com a perspectiva de preservação, mas sem
nos esquecermos dos pequenos e médios agricultores. Só assim o
rosto da legislação refletirá o conjunto das experiências de Minas
Gerais, especialmente da maioria dos agricultores familiares.
Obrigada.

O Sr. Presidente - Anuncio a todos que, neste momento, os
Deputados Domingos Sávio, Fábio Avelar e Antônio Carlos Arantes -
também em meu nome, no do Deputado Sávio Souza Cruz e dos
demais parlamentares interessados - estão prestes a falar com o
Secretário Danilo de Castro, a fim de lhe apresentar pedido de
revogação ou de alguma forma de solução para o problema gerado
pelo Decreto nº 44.309. Logo mais estarão aqui nos trazendo a
proposta do Secretário. Eles estão buscando solução para o problema
que temos enfrentado, embora já nos tenha sido anunciado que
existem duas formas de se solucionar a questão. Não é, Secretário?
Pode haver revogação ou...

Já foi encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente proposta de
revisão do Decreto nº 44.309. Reforçando esse pedido, os Deputados
estão conversando com o nobre Secretário Danilo de Castro. Logo
mais, eles nos trarão uma resposta.

Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Irei direto às perguntas, sem

cumprimentar ninguém.
O Secretário de Meio Ambiente proporcionou à Assembléia e à

Frente Parlamentar da Silvicultura um evento muito importante,
criando organismos diferenciados em Minas Gerais, mas, de repente,
chegou a esta Casa, enviado pela Secretaria de Fazenda, o Projeto
de Lei nº 596, que prevê aumento das taxas da área florestal.
Precisamos começar a discutir essas questões. Tenho a certeza de
que as “mãozinhas” de sua Secretaria não estão nesse projeto de lei.

Quando conseguimos uma conquista numa secretaria, outra
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secretaria cobra a conta. Isso é muito ruim para nós. Não precisamos
falar no Secretário, que é competente, bom de serviço, de jogo.

Farei algumas perguntas. Há uma nova lei florestal em andamento?
É possível usarmos a lei florestal do Mato Grosso do Sul como modelo
para estudarmos uma melhoria nas condições de implantação de
projetos agrossilvopastoris em Minas Gerais?

O Secretário José Carlos Carvalho - Quanto à primeira pergunta do
Deputado Getúlio Neiva, o governo provavelmente encaminhará a
esta Casa, neste mês ou no próximo, uma proposta de projeto de lei
para atualização da Lei nº 14.309, que trata da política florestal do
Estado. Esse processo está sendo objeto de amplo diálogo e
negociação entre governo, lideranças do setor produtivo e sociedade
civil. Esperamos encaminhar a esta Casa uma proposta de projeto de
lei que represente mais que uma lei, um verdadeiro pacto no tocante a
esse tema específico.

O Deputado Getúlio Neiva - Solicito ao Sr. Presidente que deduza
do meu tempo a resposta, a fim de que eu possa fazer as outras
perguntas.

Obrigado, Secretário. Tínhamos algumas informações a respeito
desse assunto. Estamos muito preocupados com a propositura de
uma nova lei florestal ainda neste ano, neste exercício, a fim de
ampararmos tantos os microempreendedores quanto os grandes
empreendedores de Minas Gerais, com um pouco mais de realidade.

Vamos ao segundo questionamento: há possibilidade de se rever a
distribuição macro das Suprams? Hoje aconteceu um debate
interessante. Foi-nos mostrado um mapa, no qual observei um trecho
que começa em Diamantina e termina em Salto da Divisa. Não há
estrada ligando esse trecho. Hoje a Supram que atende Salto da
Divisa e Almenara começa em Diamantina, mas não há estradas em
linha reta para atingir o território. Há possibilidade de se fazer essa
redistribuição? Há possibilidade de o Norte e o Nordeste de Minas
receberem um tratamento um pouco diferenciado, por serem as áreas
mais degradadas do Estado, nas quais não há matas? Precisamos
recompor as matas ciliares, os rios e riachos, pensar nos lençóis
freáticos, reflorestar a região. É possível reestudar a distribuição das
Suprams, sobretudo o mapa onde consta uma porção de Suprams
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esticadas pelo Estado, sem considerar as condições macrorregionais?
O Secretário José Carlos Carvalho - Sem dúvida. A própria

legislação nos autorizou a instalar 10 superintendências. Há nove em
funcionamento e uma prevista para a área do Vale do Jequitinhonha e
Nordeste de Minas. Eram oito, fizemos a nona no Noroeste do Estado,
porque tínhamos uma regional muito ampla, que reunia Norte e
Noroeste. Então fizemos o desmembramento. Há a perspectiva de se
instalar uma no Vale do Mucuri e Baixo Jequitinhonha.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Antônio Francisco da Silva,
da Associação das Empresas Mineradoras de São Tomé das Letras.

O Sr. Antônio Francisco da Silva - Meu nome é Antônio Francisco da
Silva, sou Presidente da Associação das Empresas Mineradoras de
São Tomé das Letras.

Gostaria de fazer um adendo. Entendo que em momento algum se
está questionando o problema ambiental ou mesmo o cumprimento da
legislação ambiental. O que o setor produtivo questiona é a gestão
ambiental instaurada hoje no Estado. Nesse quesito, como segmento
de classe, trouxemos as reivindicações a seguir: que a revisão da
legislação ambiental do Estado seja realizada pela ALMG,
consultando a sociedade e sendo legitimada por ela, em vez de ser
editada por decreto-lei; 2 - que as audiências públicas alusivas ao
tema abranjam um rol mais amplo de representantes da sociedade
civil e do setor produtivo e não foquem excessivamente apenas
membros dos órgãos governamentais e ONGs ambientalistas ou não;
3 - que a nova lei ambiental inclua cláusula que responsabilize,
administrativa e civilmente, os servidores da Semad quando houver
imperícia, incompetência, omissão ou abuso de poder; 4 - que seja
obrigatória a habilitação técnica preconizada pelo Crea-MG para que
os técnicos atuem na área ambiental, de acordo com sua
especialidade; 5 - que as operações dos CGFAIs sejam precedidas de
estudos técnicos e de diagnóstico social sobre a realidade de cada
área a ser fiscalizada; 6 - que as ações dos CGFAIs sejam
fundamentadas exclusivamente em critérios técnicos e científicos; 7 -
que sejam divulgados, pela internet, relatórios completos, inclusive
gastos financeiros das operações dos CGFAIs; 8 -que a lei abranja
punições aos órgãos, gestores e respectivos técnicos que não
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cumprirem prazos ou respeitarem a isonomia da lei nos processos de
licenciamento ambiental e nas operações de fiscalização; 9- que se
crie um conselho fiscalizador composto por pessoas de ilibada ética,
inclusive membros da sociedade civil, para fiscalizar eventuais desvios
de conduta dos órgãos do Sisema; 10 - que haja legislação e custos
diferenciados para a microempresa e a pequena empresa mineradora
de Minas Gerais; 11 - que haja mais espaço para o setor produtivo na
composição dos Copoms, em vez do excesso de órgãos do Estado e
de ONGs, sejam ambientalistas ou não; 12 - que os processos de
licenciamento tenham prazos determinados para o cumprimento de
análise e pareceres por parte dos órgãos do Sisema, e não apenas
por parte do empreendedor; 13 - que haja mais transparência nos
critérios de licenciamento e das fiscalizações; 14 - que seja realizado
convênio técnico com o Departamento Nacional da Produção Mineral,
a fim de agilizar e padronizar as exigências documentais, o que é
extremamente importante para o setor produtivo; 15 - que seja
previsto em lei que o Sisema pratique isonomia, dando tratamento
igualitário às empresas, às regiões e aos segmentos produtivos,
especialmente para o quartzito.

Temos diversas regiões produtoras no Estado. Não se sabe por que
São Tomé é bastante prejudicada nesse quesito. Às demais regiões
produtoras não é dado o tratamento dispensado a São Tomé das
Letras, o que gera uma aberração. Ou seja, como pode ser tão visado
e cobrado um segmento que exporta apenas quartzito de janeiro a
novembro de 2007 e que tem US$38.900.000,00 de receita? Assim,
não é intuito dos representantes do segmento produtivo de São Tomé
das Letras não quererem ser fiscalizados, nem que lhes passem a
mão na cabeça. Queremos agir com responsabilidade. Queremos que
o Estado esteja presente. Muitas vezes, a ausência do Estado ou a
pouca efetividade da Semad nos causa muito mais problemas que a
ausência. Sr. Secretário, entendemos que uma presença maciça e
significativa da Secretaria em São Tomé das Letras trará ganho
ambiental. Sei que já terminou o meu tempo, mas gostaria de fazer
uma pequena consideração.

Nas diversas conversas que temos com nossos clientes, amigos e
parceiros comerciais ouvimos: “Que beleza o Estado de Minas Gerais,
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que tem um Governador jovem, dinâmico, um Estado progressivo, um
povo atuante e acolhedor!”. Se fizermos uma comparação com o
futebol, como o nosso Presidente Lula tanto gosta de fazer, nós, do
setor produtivo, faremos da seguinte maneira: temos um time de
futebol no qual o Governador é o artilheiro e outros elementos do
Estado jogam bem a bola. A Semad, Secretário, que o senhor
comanda, passa a impressão para o setor produtivo de que é aquele
zagueirão pesado, truculento, de cara feia, que quase não nos deixa
jogar.

Para terminar meu posicionamento, gostaria de dizer que lutamos e
queremos trabalhar muito para continuar em São Tomé das Letras,
comunidade carente, gerando emprego e renda e tendo
principalmente responsabilidade socioambiental. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Carlos Alberto, da Faemg.
O Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira - O meu questionamento é

dirigido ao Secretário José Carlos Carvalho. Efetivamente, o
licenciamento ambiental das atividades agropecuárias iniciou-se com
a Deliberação Normativa nº 74. A legislação que introduziu o
licenciamento ambiental tem 28 anos, mas na agropecuária só se
iniciou há 4 ou 5 anos.

Discutiu-se aqui ontem e hoje pela manhã que o licenciamento
ambiental é um procedimento complexo, que lamentavelmente se
burocratizou de forma muito acima do desejado. A Dra. Regina Greco
deu um depoimento contundente a respeito da integração do
licenciamento ambiental e não foi contestada. Considerando que hoje
conseguimos ter informações a respeito do licenciamento ambiental
nas Suprams - o IEF não está aparelhado para essa prestação de
serviço -; considerando que foram reconhecidas pelas autoridades do
Sisema as dificuldades do Decreto nº 44.309; considerando que, de
público, por mais de uma vez, o senhor reconheceu que esse decreto
é extremamente pernicioso para as atividades agropecuárias,
principalmente no que tange às multas; considerando que tudo isso é
de conhecimento do Sisema e de todos nós que militamos na questão
ambiental... É do conhecimento de todos que sua revisão já está
pronta há mais de cinco meses, pois isso foi informado por esta
Assembléia durante audiência pública. Agora fomos surpreendidos
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com a notícia de que o decreto está sendo revisado pela Advocacia-
Geral do Estado.

Não queremos suspensão, cancelamento ou mudança no decreto, e
sim a suspensão de seus efeitos no que diz respeito a multas. Por
quanto tempo ficaremos vendo as multas sendo lavradas em
situações de extrema dificuldade ambiental, de compreensão das leis
e dos regulamentos?

O que desejo saber, para uma resposta curta, grossa e rápida, é:
não se pode, por meio de entendimento de alto nível entre as
autoridades ambientais de Minas Gerais, com o envolvimento do
Ministério Público, se assim for necessário, e até do Governador do
Estado, fazer a suspensão da aplicação dos efeitos relativos a multas
única e exclusivamente por um período de 30 ou 60 dias, até que a
Advocacia-Geral do Estado se pronuncie?

A polícia vai continuar indo às propriedades, fiscalizando-as,
lavrando autos de fiscalização e dando multa de advertência,
principalmente nas pequenas propriedades.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário José Carlos
Carvalho, para responder a pergunta que lhe foi dirigida.

O Secretário José Carlos Carvalho - Como essa questão tornou-se
totalmente recorrente, vou reiterar o que já disse aqui umas cinco
vezes. Demos início aos estudos, bem como aos encaminhamos, e,
em novembro, tivemos um primeiro estudo pronto. Esses estudos
foram previamente submetidos à Advocacia-Geral do Estado, quando
foram reexaminados. Aliás, tivemos de refazer por completo o anexo
do decreto, porque é no anexo que essa questão crucial está sendo
tratada.

À guisa de exemplo, a Dra. Cleide mencionou que, no uso
insignificante de água, estamos transformando multa em advertência,
sendo que só poderia ocorrer multa no caso de reincidência em
relação à advertência. Dessa forma, existe uma série de questões
sendo ditas aqui e que estão sendo resolvidas.

Deixar de aplicar a norma é uma questão de natureza legal, que
temos de examinar. Se existe uma norma, ela tem de ser aplicada.
Estamos prestes a obter a revisão do decreto, que será a solução
definitiva. Pessoalmente, não posso assumir um compromisso público,
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sobretudo na Casa da lei, de que a norma não será aplicada, ainda
que momentaneamente. Não poderia fazê-lo.

Aproveito a oportunidade para dizer ao senhor que representa o
sindicato de São Tomé das Letras que estamos atentos a algumas
questões que ele mencionou. Sei que tivemos alguns problemas na
primeira operação realizada em São Tomé das Letras, e o senhor
aliás nos ajudou a reorientar algumas questões. Em relação a uma
das sugestões que fez, gostaria de dizer que a Lei nº 9.605 já
criminaliza a atuação do servidor público por todas as razões que ele
mencionou aqui. Então, não é por acaso que, de acordo com a lei de
hoje, existe um grande número de servidores públicos respondendo a
ação civil pública do Ministério Público, com base na legislação. Então
o servidor público está sujeito às penalidades, até podendo ser
incriminado pela sua conduta de ação indevida ou de omissão.

No que tange à minha pessoa, gostaria de ser um zagueiro para
evitar que o meu Governador leve gol. Vou continuar agindo dessa
forma.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Secretário. Com a palavra, o Sr.
Joaquim Ferreira Alves, da Fetaemg.

O Sr. Joaquim Ferreira Alves - Sr. Secretário de Meio Ambiente, Dr.
José Carlos, Deputados presentes, senhoras e senhores, sou
Joaquim Ferreira Alves, Secretário de Finanças da Fetaemg. Imagino
que todos estão tendo prejuízos, então por que não fizemos isso
anteontem, tendo em vista a importância, o tamanho deste nosso
encontro, para debater dois pontos importantes?

A história nos ensinou que não há como produzir sem
desmatamento. Um exemplo: quem já fez isso, foi só por milagre. Nós,
trabalhadores rurais e agricultores familiares, temos grande
preocupação com o meio ambiente no campo, como já disseram aqui.
Não podemos perder de vista que água é vida, mas precisamos sair
daqui com proposta de produzir, diminuir a poluição, a forma de
degradação e o crescimento do meio ambiente. Nossa preocupação
como agricultor familiar vem para um lado. O que temos sentido na
pele são as multas, como se fôssemos grandes criminosos. Talvez
criminosos pela inocência, criminosos por não ter espaço, o tamanho
da propriedade para sustentar uma família e produzir o alimento de
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todo cidadão. O prejuízo aconteceu porque há anos não travamos um
debate como este, saindo com a proposta de salvar tudo isso. Nossa
preocupação é que, se for executar como está, o êxodo rural crescerá
espantosamente. Esse não é o caminho para a solução. Aqui estamos
tendo muitas idéias, e poderemos encontrar uma saída para produzir
sem degradar, sem deixar crescer esse meio ambiente poluidor.

Falou-se sobre o agrotóxico. Precisamos repensar como produzir
sem usar tanto produto que envenena as mesas de tantos cidadãos
brasileiros. Comungo com o que o representante da Faemg disse. A
Faemg e a Fetaemg, que representam o segmento da produtividade
do campo, são grandes parceiros no combate aos abusos, mas dentro
de uma democracia ambiental. Nós, da diretoria da Fetaemg, na
ausência do Presidente Vilson, assumiremos esse compromisso de
ajudar a trabalhar na sustentabilidade do progresso. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Carlos Von Sperling
Gieseke.

O Sr. Carlos Von Sperling Gieseke - Boa tarde a todos. Tentarei ser
breve e iniciarei fazendo uma brincadeira com o Secretário José
Carlos: que o senhor continue a ser um zagueiro pesado. A equipe é
boa, mas precisa haver pessoas adiante, os torcedores, ou seja, os
seus auxiliares diretos. O que tenho visto aqui, e que é motivo de
muito desentendimento, é a falta do fiscal no campo. Não o fiscal
descompromissado com as questões ambientais ou que não tenha
maior preocupação em continuar no órgão, mas o fiscal, e vejo muitos,
que pertencem à iniciativa privada hoje; foram no campo excelentes
fiscais, até contradizendo o que o representante da Amist falou.
Quando em São Tomé havia bons fiscais, e eram muitos, funcionava
bem e sem multa. À medida que houve um esvaziamento, e este
continua, principalmente pelos salários baixos, São Tomé está sendo
deixada de lado. E vejo que o mesmo acontece com o setor agrícola.

De modo geral, não vejo as pessoas questionarem tanto a aplicação
da lei, mas como ela lhes é transmitida. Preocupa-me, por exemplo,
ver uma pessoa ser multada porque um bezerro entrou em sua
reserva legal. Aquele que está multando tinha de ter mais preparo e
sensibilidade, que acho que é o que está faltando aos fiscais.

Então, aí vai uma proposta para a reflexão principalmente dos
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Deputados: os órgãos precisam ter planos salariais e de cargo e
carreira que permitam permanecerem neles as pessoas que tenham
os braços abertos para entender a qualidade ambiental. Já disse isso
em outras circunstâncias, mas aproveito para dar uma cutucada no
Marco, que perdeu uma ótima oportunidade quando a Fiemg lhe
perguntou se estava precisando de fiscais e ele respondeu que não,
que estava tudo tranqüilo. Não estava, não: Pains estava sofrendo
uma fiscalização pesada exatamente por falta de fiscais. Então, como
estou na Casa da lei, que se dêem condições para que os órgãos
tenham planos de salário decentes.

O Sr. Presidente - Da Associação dos Extratores de Pedras da Serra
da Canastra, Jorge Penha, que fará uma pergunta ao Secretário. Na
sua ausência, do Sindicato dos Garimpeiros de Coronel Murta, no
Vale do Jequitinhonha, Joel Vieira Alves.

O Sr. Joel Vieira Alves - Meu nome é Joel Vieira Alves e represento
o Sindicato dos Garimpeiros de Coronel Murta. Em primeiro lugar,
cumprimento a Mesa dos trabalhos, o Dr. José Carlos e toda a
comissão, os Deputados, as Deputadas, as lideranças, as senhoras e
os senhores aqui presentes e as autoridades civis e militares. Quero
fazer uma simples intervenção, pois meus companheiros já falaram, e
todas as propostas aqui apresentadas são válidas porque têm
repercussão nacional. Sou a favor dos agricultores, mas represento a
classe garimpeira e quero chamar atenção para a diferença que há
entre o garimpeiro artesanal e os grandes empresários que trabalham
com granito - até já passei um relatório aqui. Todos têm o mesmo
objetivo, mas o garimpeiro é aquele que trabalha com a pá e a
picareta; que sai de manhã e ganha o almoço para salvar a janta. Mas
às vezes ele é discriminado. É como se o garimpeiro não existisse.
Mas os arts. 201 e 202 da Constituição de 1988 - e os Srs. Deputados
podem dizer que estou falando a verdade - falam o seguinte: para o
produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal, em termos de
contribuição, os direitos são iguais. Mas o garimpeiro ficou na escura.
Aí, quando se fala em licenciamento ambiental, pesquisa-se uma área
onde garimpeiros trabalham há 20, 30 ou 40 anos, e o dono da
pesquisa chega e fala que é dele. A partir daí, aqueles garimpeiros
não têm mais o arroz e o feijão na mesa. É a mesma coisa que
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acontece com o produtor rural que, sem ter a terra, vai pedir a quem
tem; aí, leva pancada sem sentir dor.

Baseado no exposto, Srs. Deputados, em Brasília, a Secretaria de
Geologia e Transformação Mineral, nas pessoas do Sr. Cláudio Scliar
e da Dra. Maria José Saloon, pelo Estatuto do Garimpeiro - Projeto de
Lei no 7.505/2006 -, pretende viabilizar a pequena mineração brasileira
e o pequeno produtor, como foi dito aqui, estabilizando-os exatamente
na mesma classe do trabalhador rural. O garimpeiro e o trabalhador
rural ficam em um só nível, porque o garimpeiro está no garimpo por
sete ou oito meses no ano; se choveu, vai plantar a sua rocinha. Mas,
na hora de se aposentar, ele fica discriminado. Aí, o INSS, também
em 2006, pelo Decreto no 5.870, reconhece os direitos previdenciários
dos garimpeiros no âmbito nacional.

A Assembléia Legislativa está de parabéns, por um simples
trabalhador do Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas, ter a
oportunidade de estar aqui, hoje. Isso é que é democracia.
Antigamente, não vínhamos aqui, mas hoje temos essa liberdade.

Penso que a crítica construtiva é válida, mas vamos somar uma
corrente para a frente, com o Secretário de Agricultura, o Paulo, o
Ramon, os demais companheiros e todos os expositores que aqui
falaram muito bem. Vamos nos unir para termos um governo forte,
uma área da agricultura forte e uma área do garimpo respeitada; mas
a parte ambiental, em âmbito mundial, é fundamental.

Deixo aqui meu parecer. Estamos lá, no Vale do Jequitinhonha, para
abraçar essas idéias, mas que elas não fiquem no papel, que sejam
verdadeiramente colocadas em prática. Agradeço a oportunidade.

O Sr. Presidente - Essa expressão é o anseio do nosso povo, e
muitos dizem que não somos um país democrático. Com a palavra,
César Candiano, da entidade Cooparaíso.

O Sr. César Augusto Corrêa Candiano - Boa tarde a todos. Estou
aqui representando a Cooparaíso, uma cooperativa de 5 mil
produtores, que tem tido uma demanda muito grande, principalmente
dos pequenos, médios e também dos grandes produtores, a respeito
do licenciamento ambiental.

Há pouco tempo, pensamos na possibilidade de desenvolver o
licenciamento ambiental, principalmente dos pequenos produtores, e
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auxiliar os médios e grandes nesse processo. Porém resvalamos em
dois aspectos. Um deles é que estaríamos praticamente fazendo
denúncia de todos eles. Com isso, os prazos passariam a estar
correndo, e talvez não conseguíssemos atingir a meta de licenciar ou
conseguir autorização ambiental desses produtores. Isso poderia
comprometer não somente os produtores, mas também a própria
cooperativa e, acredito, até outras cooperativas.

Devido ao alto volume gerado de material, em função da condição
que o processo exige, teríamos de, provavelmente, criar um
departamento específico para fazer isso somente para os nossos
1.800 produtores que trabalham com café, e não para todos os 5 mil
cooperados. Então acreditamos que seria realmente complicado
estarmos dando andamento nesse processo.

Eu teria algumas propostas para a revisão do Decreto nº 44.309:
uma delas é que a autorização ambiental realmente fosse
simplificada, desde que não houvesse comprometimento do resultado
ambiental positivo, principalmente no pós-licenciamento. Deveria ser
feita de uma maneira que não tivesse nenhum resultado negativo. A
outra é que, na declaração que o produtor rural tem de assinar, fosse
substituído o verbo “estar”, no presente, substitutindo-se “a
propriedade está adequada” por “a propriedade estará adequada”.
Nessa condição, dá-se um prazo para que a adequação realmente
ocorra. Mas temos aí um problema. Quem já está adequado ou
estará, num período de 30 dias? Quem conseguirá recompor suas
APPs ou sua reserva legal, ou cuidar das suas águas e dos resíduos
gerados na propriedade? Esse “está adequada” realmente é
complicado.

Outro ponto é que, principalmente na questão da autorização
ambiental, a necessidade da ART seja revista, porque existe a co-
responsabilidade do técnico que estiver assinando por ela. Ele terá de
visitar a propriedade duas ou três vezes ao ano para isso estar sendo
feito; não vai simplesmente assinar uma ART e, com isso, assumir a
co-responsabilidade do processo. Digo isso porque também sou
Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
de São Sebastião do Paraíso. Isso estaria criando um custo para o
produtor e também para a cooperativa, para o deslocamento e para o
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tempo técnico que teríamos de demandar a fim de atender todos os
produtores, lembrando que esses 1.800 produtores de café mal
conseguem ter essas duas ou três visitas - nós, como agrônomos -,
para o processo produtivo do café.

Como conseguiríamos fazer isso também para a questão ambiental?
Não queremos desmerecer a questão ambiental; pelo contrário,
sabemos que ela é um insumo que devemos ter juntamente conosco
na produção agrícola.

Gostaria de lembrar que já temos ações em andamento nas
cooperativas de café de maneira geral, que é o código comum da
comunidade cafeeira, os processos de certificação da UP e da
Rainforest, a Apic, que está sendo implantada agora a partir de abril, o
próprio Certifica da Emater e outros. Temos treinamentos de
produtores, todos os agrotóxicos utilizados com o receituário
agronômico, e assim por diante.

Para finalizar, gostaria de formular duas perguntas ao Dr. José
Carlos. Como uma cooperativa ou mesmo uma associação de
produtores poderiam fazer o licenciamento ambiental para pequenos
ou médios produtores sem terem de montar um departamento técnico
específico para isso, o que seria oneroso para a cooperativa ou a
associação? Como ficam a responsabilidade técnica do profissional e
os custos para o produtor desse técnico que assina como responsável
dos aspectos ambientais da propriedade? Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Carlos Alves Pinto,
membro do Codema e produtor de São Sebastião do Paraíso.

O Sr. José Carlos Alves Pinto - Boa-tarde! Sou graduado em
ecologia, membro do Codema e produtor rural em São Sebastião do
Paraíso. Os debates estão muito bons. Estou surpreso positivamente,
mas um pouco preocupado.

Ouvi ontem o Presidente da Feam admitir que, como está posta pela
esfera federal, a aplicação da legislação ambiental inviabiliza a
produção agropecuária em grande parte de Minas Gerais. Há
propriedades rurais que são 100% APPs no Estado, como Zona da
Mata, Serra da Mantiqueira e Sul de Minas. Não adianta buscarmos
um aparelhamento eficaz do seu funcionamento sem encararmos o
jogo, que será pesado, sim, mas necessário, da adequação da
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legislação ambiental às peculiaridades regionais do nosso Estado. É
isso que provoca em nós, produtores e ambientalistas que militamos
nessa área há mais de 25 anos, insegurança e ansiedade. A
inaplicabilidade da lei no campo, sobretudo nessas regiões por mim
mencionadas, deixam-nos inseguros e, de certa forma, não reflete
uma melhoria da qualidade ambiental. Por quê? Porque hoje, como
está colocada na legislação, é impossível a aplicação em algumas
áreas, sobretudo na questão da APP. Assim como a reserva legal, o
uso de agrotóxico é uma questão importante. Não se discute isso.
Aliás, há várias questões legais que também o são, e não se discute.
Precisamos enfrentar a questão da APP. Sem isso, seria como se
quiséssemos atravessar o Oceano Atlântico usando uma BMW. Esse
não é o veículo ideal para fazer a transposição desse oceano. Quer
dizer, não adianta um aparelho que funcione se não buscarmos uma
mudança legal.

Gostaria de saber do Secretário como articular isso para buscar
essa mudança em nível federal. Entendo que não adianta revogar
decreto.

Estamos centrando os esforços e a fala no decreto. O decreto, como
o Secretário bem disse, repete a legislação federal. Então, como
buscar uma modificação, um entendimento da legislação ambiental
brasileira para adesão às peculiaridades das propriedade rurais ou às
regiões peculiares do nosso Estado? Obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Luís Antônio
de Freitas Júnior, representante da Associação Ambiental do Sul de
Minas. A pergunta é dirigida à Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo.

O Sr. Luís Antônio de Freitas Júnior - Boa-tarde. Cleide, gostaria
realmente de ter uma resposta à minha pergunta. Sou representante
da Associação Ambiental do Sul de Minas, em Poços de Caldas.
Gostaria de saber como é possível uma fiscalização em uma indústria
de água mineral aberta na cidade? Em Poços de Caldas, há um lençol
de água termal. Já há parecer de geólogos, aliás, temos vários
pareceres técnicos, comprovando que essa fonte não deveria ser
instalada. Era uma bica, que de repente se transformou em indústria.
Já fomos a diversos órgãos, como o DNPM, o Copam e o comitê de
bacias, e não obtivemos nenhum sucesso. Adianto que essa indústria
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é de um Secretário que pertence à atual administração. Sabemos de
toda a dificuldade, mas esse é o papel de uma ONG. A sociedade
cobra soluções, e estamos aqui porque este é mais um canal aberto
para essas questões. Como a senhora falou bastante sobre
fiscalização, gostaria de saber o que é possível ser feito nessa
situação. Muito obrigado.

A Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo - Gostaria de esclarecer que o
Igam não dá outorga para água mineral, quem faz isso é o DNPM. Se
houver alguma irregularidade, o que aconselhamos é que seja feito
um pedido de fiscalização ao DNPM ou aos órgãos ambientais, caso
haja outros pontos a serem avaliados. Mandaremos averiguar para
avaliarmos a irregularidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria Auxiliadora Afonso
Alvarenga, Assessora de Meio Ambiente da Prefeitura de Esmeraldas.
A pergunta é dirigida ao Dr. José Carlos e à Cleide.

A Sra. Maria Auxiliadora Afonso Alvarenga - Boa-tarde. Sou
arquiteta urbanista, e a minha preocupação vem do fato de que,
nesses dois dias de evento, a questão rural tem sido o panorama
principal. Quando se fala em planejamento urbano, em licenciamento
ambiental, nada causa maior impacto do que uma cidade sem
planejamento. A nossa preocupação é que os grandes
empreendimentos imobiliários da Região Metropolitana, os grandes
loteamentos em áreas de preservação nativa e mata atlântica são
licenciados em menos de um mês, enquanto os condomínios
ecológicos, como o de Casa Branca, estão há oito anos no processo
de licenciamento, e não conseguimos viabilizá-lo.

Há outra questão importante. O governo do Estado induz a
ocupação de área mais pobre do vetor Norte da Região Metropolitana
com a construção da Linha Verde. Pergunto: “para onde irá esse
povo?”. Para a área cárstica de Lagoa Santa? Há que se pensar,
principalmente, sobre a questão da mineração da região
metropolitana. No meu ponto de vista, o ciclo do ferro é o pior ou o
mais predatório que viveremos ou já estamos vivendo, porque minério
e ferro são encontrados no mesmo ecossistema. Minha pergunta é
destinada ao Igam e ao Secretário de Meio Ambiente. O que fazer -
leis, já temos - para que os órgãos municipais e estaduais sejam, para
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nós, os primeiros exemplos em termos do uso da legislação existente?
Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Francisco Mourão, da Amda.
O Sr. Francisco Mourão - Boa-tarde. Apesar de não ter participado

da maior parte do seminário, por questões pessoais, tive a
oportunidade de ouvir a manifestação de alguns representantes do
setor agropecuário, em especial as palavras do Deputado Antônio
Júlio. Chamou-me a atenção o fato de que grande parte das
reivindicações do setor têm origem em questões de políticas
agropecuárias, tributárias e de crédito. Claro que questões
relacionadas com o meio ambiente são também importantes, mas há
de se destacar que não só a questão ambiental tem peso relevante.
Estamos passando por uma crise violenta relacionada com o mercado
financeiro por causa da flutuação dos preços dos produtos
agropecuários.

Na minha compreensão, já passamos por fases de entendimentos
com os diversos setores. Por exemplo, no setor industrial, houve
grandes polêmicas, mas conseguimos avançar no processo. Hoje o
licenciamento na área industrial está mais tranqüilo do que na área
agropecuária. Portanto temos de dar importantes passos na
agropecuária, e este seminário mostrou bem isso.

Deixo um desafio, aproveitando as palavras do Secretário, para
avançarmos com um clima de maior respeito, ouvindo os pontos de
vista divergentes. Se agirmos assim, com certeza vamos avançar.
Não podemos deixar de levar em consideração a importância que a
agropecuária tem hoje como fator de degradação ambiental, não só
pelas emissões atmosféricas, fruto das queimadas, mas também pelo
mau uso do solo e dos recursos hídricos. Por todas essas razões, sem
dúvida, a agropecuária é considerada um dos fatores de maior
impacto no meio ambiente.

Faço um desafio para que, no Copam, consigamos avançar nesse
processo de debate. Com certeza, chegaremos a um acordo. Entendo
que temos grandes gargalos na área da outorga pelo uso da água e
também na identificação do significativo impacto ambiental dos
empreendimentos agropecuários. Temos de ter mecanismos muito
claros no processo de entrada do empreendimento no sistema
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operacional do meio ambiente para identificar os impactos
significativos, separar aqueles empreendimentos que devem ser
realmente licenciados e que podem ser autorizados nos processos
mais simples e perder um pouco mais de tempo na formulação dos
termos de referência que indicarão que estudos deverão ser
desenvolvidos com maior profundidade durante o processo de
licenciamento. Acredito que, com isso, perderemos um pouco de
tempo antes, mas ganharemos agilidade no processo de
licenciamento, evitando assim burocracia desnecessária.

Por último, manifesto discordância em relação à posição da Faemg
de que a reserva legal não deve ser averbada no momento do
licenciamento. Com sinceridade, acredito que isso seja assinar um
cheque em branco para grandes empreendimentos agropecuários. A
reserva legal e a área de preservação permanente, no nosso
entendimento, são condições fundamentais para licenciamento
ambiental de qualquer empreendimento agropecuário, ainda mais em
um Estado onde a maior parte das propriedades rurais não está
cumprindo a legislação que diz respeito à proteção dessas duas
áreas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Thaiana Marceli Ferreira dirigida
ao Sr. Paulo Afonso Romano. A pergunta é a seguinte: uma vez que o
meio ambiente e sua preservação são interesses do próprio cidadão,
produtor rural ou não, qual o sentido de beneficiar aqueles que
produzem adequadamente, lembrando que já é um grande estímulo
saber que a vida humana depende da qualidade ambiental? Com a
palavra, o Sr. Carlos Magno de Lima e Silva.

O Sr. Carlos Magno de Lima e Silva - Quero observar que este
debate é importantíssimo para os jovens, que vão cuidar do seu
futuro. Por isso gostaria que ele fosse ampliado para as
universidades, principalmente para os estudantes de engenharia
ambiental. É muito importante que tenham participação nesse
contexto.

Lembrando que o bater de asas de uma borboleta em Conceição do
Mato Dentro pode causar um furacão na China, gostaria que fosse
impugnada definitivamente a Mineração MMX, porque ela é contrária
ao patrimônio ambiental mineiro. Gostaria ainda que essa lei,
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decretada em 5 de março, que declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão, terrenos situados nos Municípios que
menciona, fosse também impugnada. A passagem do mineroduto
Minas-Rio, em favor da empresa MMX, Minas Rio Mineração, não leva
em consideração o que o parágrafo único do art. 13 da Lei nº 3.365,
de 1941, imposta por Getúlio Vargas, diz. Ela diz o seguinte: “Sendo o
valor da causa igual ou inferior a dois contos de réis, dispensam-se os
atos suplementares”. Pergunto às pessoas presentes e aos Diretores
da MMX se eu, tendo um terreno em Conceição do Mato Dentro, teria
troco desse valor estabelecido em lei, pois a lei tem de ser cumprida.
Alguém tem uma resposta para mim? Alguém tem troco de dois
contos de réis para mim? Alguém tem troco para uma lei perpetrada
por Aécio Neves?

Peço, dentro do meu direito de cidadão, o “impeachment” do
Governador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - É bem verdade que temos de produzir

alimentos. Sempre trabalhei na segurança alimentar, e sabemos que,
em épocas de crise, não resolve ter dinheiro. Já tivemos crises assim.
Há o dinheiro, mas não há o que comprar. Temos de construir o
consenso e o entendimento. É bem verdade que determinadas
culturas arrebentam o solo e as nascentes. Sou filho de Urucânia,
que, desde a década de 70, era um dos maiores produtores de cana
em Minas, embora Ponte Nova levasse a fama. Então vivi na carne o
que é a desgraça de uma monocultura sem nenhuma normatização,
cada um fazendo o que bem entende. Isso é destrutivo para o ser
humano, para a biodiversidade. O grande problema que se está
discutindo nesta Casa, por meio de leis e outras iniciativas, é a
averbação de reserva. Para a monocultura se estender no Triângulo
Mineiro, a averbação de reserva está totalmente fora. Temos de
garantir uma qualidade de vida perto, em cada comunidade, em cada
pequena propriedade.

Cada pequena propriedade, independentemente do tamanho, tem
de ter a garantia de uma biodiversidade para ter, de fato, qualidade de
vida. A Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente têm
de tratar com muito carinho e atenção a situação da agricultura,
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sobretudo dos agricultores familiares, que não têm a estrutura da Vale
do Rio Doce, que pode ter uma grande equipe de engenheiros para
montar o EIA-Rima e para romper a burocracia; que não têm a
estrutura da MMX nem da Novelis, nem destas grandes empresas
que, ao invés de terem uma relação harmoniosa com o planeta, estão
cometendo um verdadeiro estupro. Ou seja, ao invés de gerarem vida,
estão gerando morte. Por quê? É inconcebível ficarmos numa
passividade em relação, sobretudo, à Vale do Rio Doce. Saem de lá
água e minério em vagões e tubos, dia e noite, e vão parar do outro
lado do mundo. E não sabemos quantos outros minerais estão
contidos ali, e ainda estão duplicando a tubulação. E essas grandes
empresas, Sr. Presidente, têm inúmeros incentivos na lei federal e na
lei estadual. Por isso tramita nesta Casa uma proposta de lei para
uma compensação e para incentivos aos pequenos, para quem, de
fato, está garantindo qualidade de vida para o planeta. É por isso que
pedimos atenção especial da Secretaria de Meio Ambiente para os
projetos de lei. Teremos um debate aqui, no dia 17, justamente para
discutir essa compensação para quem preserva de fato e, às vezes,
tem 80% da sua propriedade em área de preservação. Eram apenas
essas considerações.

O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - Com a palavra, a
Sra. Cleide Pedrosa, para que possa responder às perguntas que lhe
foram dirigidas, se possível, enunciando-as de forma resumida, para
que a audiência possa ter conhecimento do teor das perguntas e das
suas respostas.

A Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo - Vou começar pelas
perguntas de João Paixão e Dagoberto Magalhães Barbalho. As duas
perguntas falam sobre a necessidade do cadastramento e se, quando
o produtor é visitado, o formulário é considerado um pedido de
outorga. Se não, como proceder? Queria explicar que o formulário do
uso legal da água é um instrumento de regulação temporária. Isso
significa que, assim que foi preenchido e encaminhado ao Igam,
aquele empreendimento está regularizado temporariamente até que o
Igam o convoque para regularização definitiva. Em relação à
necessidade de cadastro, como comentamos, primeiro, é um
instrumento de proteção até à regularização e, segundo, quanto mais
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informações tivermos sobre o uso dos recursos hídricos no Estado,
mais teremos condições de formular políticas de melhoria do uso e de
gestão correta desses recursos hídricos. Isso é importante pelos dois
pontos de vista.

Respondendo à representação da Secretaria de Meio Ambiente de
Ribeirão das Neves: mencionam a exigência da outorga para limpeza
mecanizada de córrego, dragagem, visto que é para a retirada de
resíduos que comprometem a qualidade hídrica local. Só a limpeza
manual é dispensada de outorga. Mas, como estamos em uma fase
de modernização de processos e simplificação de procedimentos, vou
deixar isso como uma sugestão.

A Rafaela Oliveira pergunta se os policiais estão sendo treinados
para fazer vistoria na questão da água.

Foram feitos vários treinamentos no ano passado. Já estão
programados treinamentos para este ano em relação à fiscalização do
uso da água. Então, quando citamos aqui que, desde novembro, não
houve nenhuma autuação nessa área e que a polícia está fazendo
inclusive o preenchimento dos formulários, isso diz respeito aos
recursos hídricos.

A última pergunta é da Sra. Georgiana de Sá, que indaga como é
avaliada a compatibilidade de recursos hídricos em processo de
licenciamento ambiental. São vários os fatores, depende até do porte
do empreendimento que está sendo licenciado. Os critérios para a
outorga são a disponibilidade hídrica, a verificação das outorgas já
concedidas e a vazão disponível. Está sendo feito um estudo de
padronização de procedimentos para facilitar melhor esse
procedimento em todas as Suprams.

Estou à disposição para esclarecer depois quaisquer dúvidas que
surgirem.

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - Com a palavra, o
Dr. Afonso, para responder a uma pergunta.

O Secretário Adjunto Paulo Afonso Romano - Quanto à pergunta da
Sra. Thaiana Marceli Ferreira, os produtores, que até se manifestaram
aqui, têm orgulho de saber que, apesar do sacrifício, produzem para
atender a demanda da sociedade. A razão da minha sugestão é que
serviços ambientais devem ser pagos, estimulados, até mesmo
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remunerados diretamente. Essa é uma das faces do reconhecimento
da sociedade para com aqueles que preservam, conservam e, o que é
muito importante na condição de Minas, recuperam e reabilitam
sistemas e bens ambientais, como é o caso do solo, da água e do ar.

Há duas realidades. Primeiramente, os bens são públicos e
pertencem a todos. Assim, é justo que todos ajudemos. Em segundo
lugar, trata-se de uma realidade concreta. Mostrei aqui que a base do
território de Minas Gerais é construída por pastagens, metade das
quais degradadas. Elas apresentam uma condição em que esses
bens da natureza, como aqueles a que me referi, água, solo, etc., só
serão recuperados se houver uma intervenção positiva, e não,
mantendo-se simplesmente o uso atual. Para isso é notoriamente
sabido que as condições de renda dos produtores são insuficientes.
Então, esse é um estímulo. Essa é a função de um conceito que
temos de que é preciso considerar como posição política.

O Sr. Presidente - Solicito ao Subsecretário Ilmar Bastos que tome
assento à mesa, representando o nosso Secretário, para responder às
perguntas. Por gentileza, faça a leitura da pergunta e, em seguida,
formule a resposta.

O Subsecretário Ilmar Bastos dos Santos - Pergunta do Sr. Adalto
Ribeiro, do Sindicato Rural de Uberlândia, dirigida ao Secretário José
Carlos: “Sob orientação do IEF, vários produtores rurais do Triângulo
Mineiro e de todo o Estado, de acordo com a legislação,
especialmente a Lei nº 14.309, adquiriram, em condomínio, áreas para
compensação de reserva legal de suas propriedades em outras
bacias, em especial na região do São Francisco. Mesmo já averbadas
na matrícula do imóvel no Triângulo, o Ministério Público tem
notificado esses produtores para anularem essa averbação, sob pena
de propor contra eles uma ação civil pública. O que fazer nesse caso,
visto que os órgãos ambientais, representantes do Estado,
viabilizaram e até incentivaram esse procedimento? Agora é cada um
por si? Precisamos de apoio da Semad?”.

Lerei todas as perguntas.
De Richard Collin: “Por que o prazo para a averbação da reserva

legal de propriedades inferiores a 500ha é até o ano de 2012, mas a
exigência atual do licenciamento ambiental obriga-nos a apresentar
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agora? Isso não depende de alteração de alguma lei federal?”.
De André Picardi, da Prefeitura de São Roque de Minas: “O que tem

impedido que o IEF proceda à averbação da área de reserva legal fora
da propriedade, usando esse recurso para a regularização fundiária
das unidades de conservação?”.

De Pollyanna Sanches, da Faculdade Estácio de Sá, de Belo
Horizonte, para todos da Mesa: “Apenas uma breve sugestão para
todos da Mesa. É necessário proteger o meio ambiente; é necessário
correr atrás do prejuízo, pois o estrago já foi feito, restando-nos
consertá-lo. No entanto a prevenção também é válida em todos os
processos, para que se evitem outros problemas. Insisto que a
educação ambiental para todas as classes é válida desde que todos
se tornem cooperadores do desenvolvimento sustentável - as
crianças, os jovens, os futuros gestores ambientais de nosso país.
Deve-se receber educação ambiental desde o maternal até o ensino
superior e, para este, mais detalhadamente, em razão da maturidade
das idéias. Não adianta apenas ir atrás do prejuízo, sendo necessário
também prevenir. Seria muito bom se a minha proposta se tornasse
lei, pois, sem educação, principalmente ambiental, envolvendo todas
as classes, este país dificilmente chegará a algum lugar”.

O Secretário titular chegou.
O Secretário José Carlos Carvalho - Tive a oportunidade de ler as

perguntas anteriormente, e sua grande maioria trata de reserva legal;
por isso, gostaria de centrar meus comentários nesse ponto.
Mencionaram a educação, questão que não foi muito bem
dimensionada aqui por estarmos tratando de temas muito específicos.
Boa parte da solução de todos os problemas discutidos aqui - ou de
qualquer outro relacionado ao meio ambiente - dependerá da
promoção de mudanças de comportamento da sociedade, de
mudança de atitude dos cidadãos, seja na área rural, seja na área
urbana, o que exigirá um processo renovado e continuado de
educação, com foco no meio ambiente e na sustentabilidade.

Uma das perguntas diz respeito ao reflorestamento com espécies
nativas, e essa tem sido nossa reorientação maior. A direção do IEF
está trabalhando prioritariamente com esse tema. Na medida em que
vamos trabalhar, de forma integrada, com a Secretaria de Agricultura
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no fomento econômico, daremos maior atenção à questão. Neste ano,
temos a meta de plantio de nativas, a qual ultrapassa tudo que já
fizemos no passado. Continuaremos nessa luta.

Quanto à reserva legal, há várias questões suscitadas, por exemplo,
quanto ao tempo e à exigência de averbação. O tema foi objeto de
falas anteriores dos que tiveram oportunidade de vir ao microfone.

Temos algumas questões e precisamos trabalhar as nossas
convergências. Esta reunião permitiu-nos identificar pontos de
convergência no tocante à necessidade de algumas medidas de
adaptação às realidades socioeconômicas da propriedade rural, nas
diversas regiões do Estado. Isso implica uma discussão que
certamente extrapola a competência do governo e do Poder
Legislativo do Estado de Minas Gerais, pois estamos falando de
matéria tratada na esfera federal. Por exemplo, a reserva legal é
exigida desde o código de 1934 e foi confirmada no código de 1965.
Em 1989, por meio da Lei Federal nº 7.803, surge a exigência da
averbação da reserva legal. Depois a Lei de Política Agrícola, também
federal, estabelece a obrigatoriedade da recomposição da reserva
legal durante 30 anos, numa cota de um trinta avos por ano. Essa
questão foi confirmada depois na medida provisória de revisão do
Código Florestal, que está em vigor. Pela primeira vez, na referida
medida provisória, trabalhou-se com a idéia de se flexibilizar o
conceito de reserva legal. Até a edição dessa medida provisória, para
tudo o que dissemos aqui era exigido invariavelmente o percentual da
propriedade rural. Essa medida provisória criou, então, mecanismos
que permitem atender à exigência da reserva legal em uma
propriedade na mesma microbacia e em outra propriedade, na bacia
hidrográfica.

Minas Gerais inovou, foi além, permitindo também que isso pudesse
ser feito em outra bacia hidrográfica. O dispositivo de Minas está
suspenso, “sub judice”, porque há uma ação civil pública no Supremo
Tribunal Federal argüindo inconstitucionalidade. Então, vejam que não
somos insensíveis às questões aqui expostas. Deixo claro que
estamos atentos, que não somos insensíveis às dificuldades, mas há
alguns parâmetros. Uma pergunta abordou a seguinte questão, que
estava prevista na medida provisória: permitir que a regularização
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fundiária de unidades de conservação seja considerada como
atendimento à exigência de reserva legal.

Como se vê, os grupos majoritários de lideranças do setor
agropecuário presentes são de Passos e de São Sebastião do
Paraíso. Esses grupos estão em regiões de ocupação territorial mais
antiga e mais consolidada. Na maioria dos casos, 100% das áreas das
propriedades estão sendo utilizadas no processo produtivo e não têm
reserva legal. Então, vem a exigência, no licenciamento ambiental, da
averbação da reserva legal, porque isso foi estabelecido em lei
federal. Em Minas Gerais, contrariando algumas orientações e
entendendo as dificuldades expostas, passamos a admitir, em
substituição à averbação, o termo de compromisso de averbação para
permitir um fôlego na solução desse problema. Entretanto essa
solução tem sido muito questionada, mas entendemos ser pertinente
para ajustar as exigências do cumprimento da lei às necessidades dos
produtores rurais, agricultores e trabalhadores rurais.

Essa é a questão com a qual estamos trabalhando. Queremos,
como dissemos ao abrir esta reunião, trabalhar intensamente para
refazer o sistema de licenciamento ambiental; fazer as adaptações
necessárias e reorientar a diretriz da fiscalização para uma
abordagem diferenciada em relação a tudo aquilo que discutimos.

Nossa expectativa é que, em outro encontro - em breve -, essas
mudanças possam ser percebidas por aqueles que estão aqui, hoje,
neste processo de discussão conosco. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Senhoras e senhores, estamos terminando nossa
participação nesta etapa. Iniciaremos outro tema. Finalizando, quero
deixar bem claro que a grande preocupação quanto ao meio ambiente
não é em relação a um setor, apenas. Não podemos pensar que o
problema é dos outros, pois ele é de cada um de nós, e temos de ter
consciência. A situação não começa apenas no campo, não está no
campo, como foi colocado aqui, hoje. O grande problema está na área
urbana.

É fácil detectar o problema no campo. Chega-se lá e encontra-se o
produtor ou o agricultor. Agora, você encontra a degradação do meio
ambiente começando pela região urbana, com a produção do lixo,
jogando-se dejetos e óleo vegetal no esgoto sem uma orientação ou
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educação adequada.
Temos de nos preocupar em levar essa educação, conforme

proposta aqui feita, e trabalhar em cima disso. Temos de elaborar
projetos de lei para que nossas crianças tenham consciência. Caso
contrário, estaremos plantando para a destruição do nosso futuro.
Plantar e trabalhar, hoje, não é você gastar, mas investir em um futuro
melhor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta seus
agradecimentos aos palestrantes, debatedores e autoridades e passa
a coordenação dos trabalhos ao Deputado Domingos Sávio, membro
das Comissões do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de
Administração Pública. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - A Presidência
convida a tomarem assento à mesa, para o 2º Painel, os Exmos. Srs.
José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Leonardo Guimarães Parma, Gerente
do Departamento de Agronegócio do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG -, representando o ex-Gerente, Mário José
Ferreira; Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Florestas - IEF -; Sebastião Renato Valverde, professor
de Política e Gestão Florestal da Universidade Federal de Viçosa;
José Batuíra de Assis, Assessor Especial da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -; Paulino Cícero de
Vasconcelos, Presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado
de Minas Gerais - Sindifer-MG -; Bernardo Vasconcelos, Presidente
da Sociedade Mineira de Silvicultura - SMS -; Deputados Doutor
Viana, 1º-Vice-Presidente desta Casa, e Sávio Souza Cruz,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente.

Palavras do Sr. Presidente
Desde já, agradecemos as honrosas presenças. Diante do tempo

exíguo e da necessidade de debates, esta Presidência espera que
tenhamos ainda hoje a oportunidade de trazer informações mais
atualizadas sobre a reunião que tivemos com o Secretário Danilo de
Castro. Com a concordância dos palestrantes, concederemos o tempo
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de 15 minutos para cada um. Preparou-se para falar por 30 minutos?
Então o tempo será de 20 minutos. Pedimos um esforço especial
daqueles que conseguirem desenvolver uma síntese maior, para que
todos possam se manifestar.

Antes de passar a palavra ao Leonardo, em meu nome e em nome
dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Fábio Avelar, gostaria de
dizer que havíamos mencionado com alguns colegas a nossa
ansiedade. Até o próprio Secretário José Carlos havia nos dito que
encaminhou à Secretaria de Governo e à Advocacia-Geral do Estado
propostas de adequação e mudanças no Decreto nº 44.309. Com o
objetivo de ainda neste ciclo de debates buscar informações objetivas,
estivemos reunidos agora, à tarde, de forma extraordinária - ou seja,
fizemos apelo para uma reunião extra-agenda e fomos bem atendidos
-, com o Secretário Danilo de Castro, que confirmou imediatamente
que as solicitações da Secretaria de Meio Ambiente estavam lá desde
o ano passado, com o intuito de revisar esse decreto. Vimos que
fizemos bem ao ir lá, porque, obviamente, a estrutura burocrática é
morosa na organização de leis, especialmente quando envolve
matéria que tenha a complexidade de reunir várias secretarias, e um
decreto é um procedimento de ordem legal. Embora a matéria seja de
iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, que se preocupou com o
tema, ela também repercute na Secretaria de Fazenda, e aí é que as
coisas pegam novamente. Todos nós, parlamentares, e os que atuam
na área pública sabem disto, mas, de antemão, podemos dizer que
fomos recebidos de forma muito pronta. Na nossa presença, o
Secretário ligou para o Secretário de Fazenda, pois lá se encontra
tramitando todo o processo, uma vez que, na estrutura da Advocacia-
Geral, ele já havia tramitado. Saímos de lá com o compromisso do
Secretário de que, ainda nesta tarde, chegará aqui, por escrito, uma
resposta objetiva, já que o documento que lhe entregamos tinha o
seguinte teor, cuja cópia protocolada está em minhas mãos: “Exmo.
Sr. Secretário de Governo: Os Deputados que este subscrevem vêm
respeitosamente perante V. Exa. solicitar que seja analisada a
possibilidade de suspensão do Decreto nº 44.309, de 2006, para sua
reestruturação, uma vez que, da forma como está estruturado, poderá
inviabilizar a maioria das atividades rurais do nosso Estado”. É uma
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redação sucinta, mas que expressa o sentimento que pudemos captar
entre os produtores rurais, os microempresários, os pequenos
empresários e os diversos representantes desta Casa. É um
sentimento de necessidade de mudança, estabelecido pela própria
Secretaria de Desenvolvimento.

Como eu disse, o Secretário Danilo de Castro comungou com esse
sentimento não só teoricamente, mas também tomou a atitude que
poderia, a de verificar onde estaria o gargalo e de nos ajudar a
superá-lo. Afirmo que, ainda nesta tarde, informaremos a resposta
oficial que tivemos. E espero que ela atenda aos nossos anseios, ou
seja, que vejamos esse decreto modificado, com a extinção de multas,
em alguns casos, absolutamente inadequadas, especialmente para os
produtores rurais.

Palavras do Sr. Leonardo Guimarães Parma
Gostaria de saudar todas as pessoas presentes. Vou procurar ser

conciso porque o adiantado da hora deixa as pessoas cansadas.
No painel “Planejamento florestal sustentável em Minas Gerais”, a

nossa contribuição é modesta. Estou vendo representantes do IEF de
Viçosa, que, tecnicamente, são muito mais aptos a tratar do assunto.
Na verdade, vou fazer um apanhado do que o Banco fez na
silvicultura neste período e falar das áreas de atuação do BDMG, tais
como: mineração, atividades terciárias, desenvolvimento tecnológico.
No agronegócio, trabalhamos com agroindústria, agricultura, pecuária
e silvicultura.

O BDMG possui somente uma agência em Belo Horizonte, e, para
dar capilaridade à atuação do Banco, temos convênios com várias
entidades: cooperativas de crédito rural, Fiemg, CDL e associações de
classe. Então, praticamente, atuamos em todas as regiões do Estado
de Minas Gerais. O BDMG trabalha com duas fontes de recursos. A
primeira é o fundo estadual, um recurso alocado pelo governo
estadual para a aplicação e o repasse do BNDES. “Grosso modo”,
estabelecemos três linhas de financiamento e vou incluir mais uma,
que é um produto recente do Banco: o Propflora, o BNDES automático
(repasses do BNDES) e o Pró-Floresta, um fundo estadual. Ainda
existe uma linha de repasse do BNDES, o Prolapec, um produto novo
de integração entre a agricultura, a pecuária e a silvicultura que o
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BDMG está financiando, principalmente por meio das cooperativas de
crédito.

O Propflora é muito utilizado por pequenos agricultores. Vou
enfatizar as partes mais interessantes desse financiamento. Tem um
valor máximo de R$150.000,00 para uma área de 50 a 60ha. Na
verdade, todos esses programas têm flexibilidade em termos de prazo
de carência e de amortização. Normalmente esses projetos não
financiam somente o plantio de eucalipto, mas de qualquer espécie
florestal, que também é passível de financiamento, com prazos de
carência e amortizações bem adequados. Há ainda o BNDES
automático, que possui grande volume de recursos e cujo valor
máximo de financiamento é de R$10.000.000,00, com prazo de
carência de até oito anos. Hoje há um grande problema para a
aplicação do BNDES automático, pois o BNDES nos exige uma
certificação florestal de empresas ligadas ao setor do ferro-gusa.
Então, poucas empresas têm essa certificação. A sociedade, cada vez
mais, exige essas certificações socioambientais de manejo e
exploração, e isso é algo atrás do qual as empresas precisarão correr.
O BNDES automático é uma linha que disponibiliza muitos recursos,
mas há poucos tomadores aptos a utilizá-la.

Há um grande problema na área florestal, uma vez que a demanda
por recursos é muito maior que a oferta.

Em todo esse período de financiamento do BDMG, financiamos
praticamente um ano de necessidade de reflorestamento. Os números
no Brasil e em Minas Gerais são muito etéreos, pois cada empresa
tem um. Trabalhamos com números de 170.000ha a 180.000ha
necessários por ano em Minas Gerais. No ano passado, foram
plantados 150.000ha, portanto, temos um déficit de 15.000ha a
40.000ha de floresta plantada por ano.

O Pró-Floresta é um fundo estadual originado de alocação de
recursos do Bird, e hoje emprestamos o que volta para o BDMG. O
valor máximo de financiamento é de R$4.000.000,00, e financiamos
até 80%, com taxa de juros de 4% mais IPCA. Trata-se de uma linha
muito procurada pelas empresas, mas, em razão da escassez de
recursos, emprestamos pouco. Orçamentariamente, para 2008, temos
R$16.000.000,00 no Pró-Floresta. Se tivéssemos R$100.000.000,00,
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nós os emprestaríamos. É uma decisão de prioridade de governo,
mas o setor florestal necessita de muito crédito. Fazemos um
balizamento de custo de R$3.000,00 a R$3.500,00 por hectare. Como
as áreas são grandes, a quantidade de recursos deveria ser grande.
Precisaríamos de um aporte maior de recursos no Pró-Floresta. Em
termos de indicador de desempenho, esses são valores liberados por
ano. Tudo o que entrou no fundo foi liberado. Pelo porte das empresas
que procuram o Pró-Floresta, principalmente, atendemos a poucas
empresas. Em 2007, o programa ainda não contou com financiamento
porque passou a ser gerido pela Secretaria de Agricultura. Vamos
trabalhar com programas estabelecidos por essa Secretaria - uma
decisão inteligente, que está muito perto do produtor rural e que vê
essa demanda. Bons programas podem ser criados dentro desse,
mas, como precisa ser regulamentado, ainda não estamos
trabalhando.

Quanto à distribuição dos financiamentos, enfatizo que a principal
região que os recebe é a Central, principalmente pela proximidade da
área das siderúrgicas. Temos um déficit no Jequitinhonha, no
Noroeste de Minas, no Alto Paranaíba e no Sul de Minas, com 0% de
financiamento. A maior parte dos financiamentos ocorre na área
Central, com 42%. Temos 8% no Rio Doce, 27% no Norte de Minas e
11% no Centro-Oeste. O Banco trabalha muito com demanda, e o
grande problema dessas outras regiões é o fato de haver demanda
para o Banco em termos de financiamento.

Nesse quadro ressalto que, desde o começo do programa de
financiamento para silvicultura, foram financiadas somente 23
empresas, com área de 162.000ha. Essa é a demanda anual do setor,
com valor de financiamento de R$133.000.000,00. Este outro gráfico
mostra as áreas financiadas em hectares: siderurgia, com 100.000ha;
celulose, com 45.000ha; óleo essencial, com 600ha; embalagem, com
874ha, e ferroliga, com 6.000ha.

Em percentual de financiamento, embora os senhores vejam aí o
óleo essencial e a embalagem com zero, eles têm, respectivamente,
0,3% e 0,4%; ainda temos a siderurgia, com 57% dos financiamentos,
e a celulose, com 33%.

Sendo bem sucinto, era isso que tinha a apresentar. Sou engenheiro
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agrônomo e estou acompanhado do colega Luiz Filipe, engenheiro
florestal. Estamos à disposição - mesmo no BDMG - para quaisquer
esclarecimentos. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
Palavras do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti

Boa tarde a todos. Cumprimento o Deputado Domingos Sávio,
Presidente desta reunião, na pessoa de quem cumprimento os demais
Deputados e todos os presentes.

Como Diretor-Geral do IEF, estivemos presente durante todo o
período desta discussão e pudemos anotar algumas colocações
feitas, principalmente quanto à reserva legal e à área de preservação
permanente, sobre o que teremos oportunidade de discorrer depois,
no período de questionamento. Por ora, quero ater-me ao tema
proposto: o planejamento florestal para o Estado de Minas Gerais,
debatendo, em primeiro lugar, a cobertura vegetal do Estado.

Há um trabalho que se iniciou em 2003 - ou melhor, se reiniciou,
porque já tínhamos o monitoramento da cobertura vegetal de Minas
Gerais a partir de 1993, mas o trabalho foi paralisado de 1998 a 2002.
Elegemos, então, 2003 como o marco zero com respeito à cobertura
vegetal de Minas Gerais e, a partir daí, fizemos as primeiras
avaliações das imagens de satélite Landsat, uma metodologia inédita,
na qual trabalhamos com três imagens temporais, podendo, assim, ter
toda a certeza com relação aos biomas que verificamos ao utilizar
essa tecnologia. Em Minas Gerais, a dificuldade é muito grande, até
mesmo por sua grande biodiversidade, uma vez que neste Estado
ocorrem três dos cinco biomas brasileiros: o cerrado, a caatinga,
principalmente a caatinga arbórea, e a mata atlântica. Como os
senhores podem perceber no mapa - o que veremos em seguida na
tabela -, o Estado de Minas Gerais ainda possui em sua parte norte
uma cobertura bastante expressiva, mas, nas partes sul e leste, no
Vale do Rio Doce e no Triângulo Mineiro, a área já está bastante
antropizada. Na coloração verde mais intensa, vemos, ao leste de
Minas Gerais, a área de mata atlântica; no verde mais claro, a área de
cerrado; no amarelo, mais ao norte do Estado, a nossa região, em que
falamos de mata seca ou floresta estacional decidual; na parte mais
arroxeada, os campos, localizados principalmente na Serra do
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Espinhaço. O Triângulo Mineiro ainda apresenta algumas manchas,
que simbolizam o que restou das nossas veredas. Bem ao sul de
Minas, na divisa com São Paulo, ainda fazendo parte do bioma mata
atlântica, a nossa floresta ombrófila, um ecossistema bastante
sensível.

Temos a distribuição por fisionomia. Podemos perceber que a maior
quantidade ainda ocorre no cerrado “stricto sensu”, com 5.560.000ha,
ou seja, 9,48% da cobertura vegetal do Estado, e, logo em seguida,
temos a floresta estacional semidecidual, que faz parte do bioma mata
atlântica, com 5.222.000ha. Esses dados são relativos ao ano de
2005.

Podemos perceber também, em terceiro lugar, a floresta estacional
decidual, que é relativa à mata seca. No entanto, a mata seca tem
vários tipos de ocorrência: mata seca dentro do bioma mata atlântica,
dentro do cerrado, e a mais característica, que ocorre no bioma
caatinga, que chamamos de caatinga arbórea.

Há a distribuição por região do Estado. Como podemos perceber - o
mapa mostra bem -, as regiões do Alto Jequitinhonha, do Alto e Médio
São Francisco têm maior quantitativo de cobertura vegetal.

Mesmo que a questão qualitativa ainda esteja em avaliação,
estaremos entregando, este ano, durante o Combio, em 22 de abril, o
inventário florestal de Minas Gerais, fazendo o acréscimo à questão
quantitativa, observada, através do monitoramento da cobertura
vegetal, também a questão qualitativa das florestas e da vegetação no
Estado de Minas Gerais.

Podemos perceber as regiões onde praticamente há pouca
cobertura vegetal, começando pelo Triângulo Mineiro - o mais
degradado -, passando pela Zona da Mata, Rio Doce e Sul de Minas.
Esta é a distribuição gráfica.

Gostaria de abordar alguns questionamentos que foram feitos nesta
sala com relação aos problemas dos processos avaliados dentro do
IEF, para os senhores perceberem, de forma genérica, o que ocorre
com os processos formalizados dentro da instituição. Logicamente,
sabemos e entendemos as deficiências da instituição quanto a
recursos humanos. No entanto, casos muito pontuais são abordados
nesta sala, apesar de sabermos da intensidade deles. Evidentemente,
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ninguém viria aqui para dizer que seu processo foi formalizado e
atendido em 5, 10, 30 dias, porque isso faz parte da nossa obrigação.
Só abordariam os casos extremamente complexos, em que houve
atraso, no processo formalizado.

Podem perceber que houve o ano de 2006 como exemplo - em que
o número de vistorias realizadas foi até superior ao número de
processos formalizados, logicamente em razão das demandas dos
anos anteriores, do acumulado. No final da contabilidade geral,
atendemos a mais de 80% de todos os processos formalizados, todos
os anos, na instituição. Ou seja, se as colocações feitas sobre a
demora de um processo na instituição fossem verdadeiras, em termos
genéricos, teríamos o atendimento de, no máximo, 20% dos
processos formalizados no IEF. Essa é a questão que queremos
abordar. Não que não saibamos; entendemos que realmente existem
essas deficiências, mas não é uma questão generalizada, ou seja, não
é uma questão relativa a todo e qualquer processo que se instaura no
IEF, mas a casos pontuais, mesmo que excessivos.

O número de reservas legais averbadas e regularizadas anualmente
é um trabalho, muitas vezes, pouco divulgado. Realmente temos, nos
processos formalizados para exploração florestal, a questão da
averbação da reserva legal e também as solicitações feitas
individualmente para a regularização dessa situação. Em três anos,
regularizamos e averbamos quase 1.000.000ha em termos de
reservas legais. Ou seja, estamos atuando numa expectativa de 20%
de reserva legal, sendo que, para o tamanho do Estado de Minas
Gerais, teríamos que atingir cerca de 11.000.000ha.

Em três anos, chegamos a atingir quase 10% do necessário em
relação à averbação de reserva legal. Isso porque são processos
formalizados e solicitados para tal, para a reserva e a questão da
exploração florestal.

Esta é a área do Estado com cobertura a partir de florestas
plantadas: 1.015.000ha de eucalipto e aproximadamente 151.000ha
plantados de pínus, que foram verificados no monitoramento de
cobertura de 2005. Teremos uma nova avaliação até 2007, a qual
deverá também ser apresentada no Combio. Podemos verificar que
hoje o reflorestamento representa a ocupação de 1,99%, ou seja, 2%
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do território de Minas Gerais. Se falamos em monocultura, precisamos
verificar que, dentro daquelas áreas antropizadas - e é o que
apresentaremos também este ano -, mais de 50% são ocupados por
pastagens para a pecuária. Quando citamos e falamos em termos de
reflorestamento, ele talvez não ocupe nem a metade do que seria
necessário, interessante e urgente para Minas Gerais no tocante à
utilização de recursos florestais, principalmente em relação àquilo que
nos poria numa situação de sustentabilidade das empresas que se
utilizam especificamente da matéria-prima carvão vegetal. Se
houvesse uma avaliação hoje, seria necessário, ou melhor, será
necessário, pois é nisso que acreditamos, ao longo dos anos, um
plantio de aproximadamente 130.000ha por ano só para o setor de
ferro-gusa, para o abastecimento das suas indústrias, num período de
plantio de sete a oito anos.

Como já dito aqui, vemos que a nossa necessidade é muito maior
que aquilo que temos em termos de área plantada. O que temos, em
relação ao necessário para que se atinja a cobertura de florestas de
produção no Estado, não chega nem perto de outras atividades
agrícolas e pecuárias em Minas Gerais.

Aqui demonstramos o que realmente existiu de plantio nos últimos
anos, desde 1997. Os senhores podem perceber que, a partir de
2003, houve um plantio bem superior aos dos anos anteriores. Iniciou-
se com 104.000ha, e, em 2007, já chegamos a plantar
aproximadamente 164.000ha no Estado, a partir do setor produtivo e
de silvicultura de Minas Gerais. Isso demonstra o apoio que há em
termos de silvicultura no Estado. Entendemos que o apoio com
recursos de financiamento é extremamente necessário para que
cheguemos a atender a demanda para a área florestal dentro do
Estado.

Este é o nosso gráfico de crescimento dos plantios. Queria também
discorrer um pouco sobre o Programa de Fomento Florestal que existe
no IEF, a partir da expansão da base produtiva. Esse programa é
bastante antigo. Passamos por várias fases e projetos dentro da
instituição, desde o Prodemata, o Repemir, que é um programa para
pequenos e médios reflorestamentos, programas para floresta,
programas com empresas privadas. Ao longo dos seus 45 anos, o IEF
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teve uma vanguarda muito forte em relação aos seus projetos de
fomento.

Em que pesem algumas dúvidas, se avaliarmos no tocante aos
recursos utilizados em reposição florestal, o IEF planta hoje,
principalmente a partir de 2003, de 2,5 a 3 vezes mais do recurso
recolhido em termos de árvores pela reposição florestal. Quer dizer, é
um dinheiro extremamente bem empregado e utilizado, que realmente
dá um grande resultado em termos de fomento.

Para se ter uma idéia, fomos o maior plantador de florestas de Minas
Gerais no ano passado. Não há programa algum em nível nacional
que chegue aos pés do programa que existe dentro do Estado a partir
do IEF.

Os senhores podem perceber no quadro que, em 2003, trabalhamos
dentro da área produtiva com programa social que atende ao pequeno
produtor rural, principalmente no que tange à necessidade do produtor
em termos de madeira para o interior de sua propriedade. Além disso,
trabalhamos com a ampliação da base florestal para a produção de
bens que sejam necessários à grande demanda por matéria-prima
florestal dentro do Estado.

Em 2003, iniciamos, no programa de ampliação da base florestal,
com cerca de 3.000ha plantados; em 2006, chegamos a 17.000ha e,
em 2007, a cerca de 22.000ha.

Temos aí uma parceria com a Associação de Reflorestamento da
Indústria de Base da Indústria Siderúrgica - Asiflor. Fizemos um
convênio em que otimizamos os recursos utilizados por eles e por nós,
num grande programa de extensão florestal.

Aqui, a distribuição das propriedades fomentadas - aliás, era isto
que gostaria também de comentar aqui. Temos todas as propriedades
e os projetos georreferenciados, para que todas as pessoas que
alocaram recursos no programa de reposição florestal tenham acesso
a esses dados. Ainda este ano estaremos publicando um documento
de prestação de contas de todas essas áreas reflorestadas, para
todas as pessoas que colocaram pelo menos um centavo no
programa e pagaram reposição florestal no IEF.

Para concluir, gostaria de mencionar rapidamente a questão da lei
florestal. Temos aí um formato evidenciado de consumo de produtos
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florestais, principalmente no que diz respeito à questão do carvão
vegetal. O art. 47 da Lei nº 14.309 estabelece o percentual de
consumo e a forma de reposição florestal, que dá possibilidade aos
consumidores de terem três maneiras para fazer a reposição ou
ficarem quites com a reposição florestal: por meio do recolhimento à
conta Recursos Especiais - é o que estávamos dizendo há pouco em
relação ao programa de fomento -; da formação de florestas próprias
ou fomentadas; ou da participação em associações de
reflorestamento.

A partir do recolhimento à conta Recursos Especiais, para a
aplicação no IEF, fazemos vários programas de recomposição
florestal, regeneração natural conduzida, como é o caso do Projeto
Pandeiros e outros, e plantio de espécies nativas ou exóticas;
programas oficiais de fomento florestal e implantação de unidades de
conservação e aprimoramento técnico.

Em termos de consumo, temos aí um quadro, em Minas Gerais,
bastante conhecido. Hoje se consomem em torno de 22.000.000m3 de
carvão vegetal em nosso Estado. Em determinados anos, já se
chegou a 24.000.000m3. Destes, temos esta distribuição de carvão
originado de floresta plantada e de origem nativa, em vários Estados.
No caso de Minas Gerais, o consumo de carvão vegetal de base
nativa é de em torno de 3.000.000m3, e o de carvão vegetal a partir de
florestas plantadas, de em torno de 10.000.000m3, chegando, às
vezes, a 11.000.000m3 e voltando a 9.000.000m3. O ideal é termos
toda a produção a partir das florestas de produção.

Estamos trabalhando explicitamente com a questão da
desburocratização para o setor florestal, principalmente no que diz
respeito à questão da utilização das florestas plantadas. Após várias
reuniões com o setor, chegamos a um sistema, aliás feito a quatro
mãos, que está sendo implantado e, com certeza, estará no ar no
máximo em 60 dias. Tivemos alguns atrasos em virtude da tecnologia
de informática. Isso eliminará, em grande parte, a questão da
burocracia relativa aos produtos provenientes das florestas de
produção.

Um grande problema que temos é a questão do carvão vegetal.
Muitas vezes o carvão vegetal proveniente da floresta plantada é o
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documento utilizado para acobertar, em determinadas situações, aliás,
em muitas situações, o carvão de origem ilegal de floresta nativa. Em
virtude disso, temos de ter um controle rigoroso em cima de todo o
produto que é transformado em carvão.

Temos hoje, a partir da criação da Gerência de Florestas de
Produção, da Diretoria de Desenvolvimento e Conservação Florestal,
a eliminação de toda a documentação em papel ao longo do
procedimento. O cadastramento da base florestal das empresas é
feito por sistema de informação, ou seja, por sistema de informação
ambiental, que será o orientador do estoque florestal de cada
empresa. A liberação do volume solicitado por meio de
autodeclaração não precisa de vistoria ou assinatura do técnico, mas
apenas de uma autodeclaração do que vai ser utilizado, como o
próprio inventário florestal.

Todos os procedimentos serão realizados de forma eletrônica:
emissão de autorização de transporte, prestação de contas - sistema
baseado na confiança mútua, pois confiamos na declaração do
empreendedor, principalmente com anotação de responsabilidade
técnica -, informações prestadas pelo interessado e conferência dos
dados por amostragem, ou seja, no mesmo sistema que é utilizado
pela receita, a fiscalização por amostragem. Com isso, acreditamos
que eliminaremos praticamente todo o problema relativo à burocracia
no setor florestal, a partir de florestas plantadas.

Apenas um lembrete do nosso projeto estruturador, que já foi muito
abordado. Em 2011, queremos ampliar essa cobertura em 0,2%. Essa
meta é extremamente difícil por causa de outros setores
desenvolvimentistas do Estado. Plantios na faixa de 120.000ha serão
feitos na vegetação nativa do Estado, o que nunca foi pensado -
fazemos no máximo cerca de 5.000ha por ano. Dividindo esse valor
por quatro, teremos uma média de 30.000ha por ano de plantio com
nativas. Os aspectos legais, só os lembrarei, pois o Secretário já os
apresentou aqui. Estamos encaminhando à Assembléia Legislativa as
modificações relativas ao art. 47 da Lei nº 14.309, que estabelecerá
novo parâmetro de sustentabilidade do setor florestal em Minas
Gerais.

Temos consciência de que apenas num formato ajustado com o
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setor é que poderemos chegar a essa sustentabilidade. Entendemos
que esse processo precisa ser realmente gradativo, de forma que não
ocorra o que aconteceu no passado: uma lei de redução gradativa que
não foi totalmente cumprida, principalmente em função da falta de
eficácia na implementação da política de reflorestamento no Estado
de Minas Gerais. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
Palavras do Sr. Sebastião Renato Valverde

Senhoras e senhores, boa tarde. Esta imagem me dá força e
coragem para defender o setor florestal brasileiro, aqui,
especificamente, o de Minas Gerais. Somente o setor integrado com a
indústria é capaz de fornecer-nos essa imagem. Lamentavelmente,
não se trata de uma imagem que apareça muito na propriedade rural,
até porque, ao longo do tempo, a descapitalização do produtor não lhe
deu oportunidade para que chegasse a essa situação. Infelizmente,
isso acontece no âmbito de empresa florestal. Esta outra imagem me
reforça a intenção de defender o setor. Trata-se de uma situação
caótica, lunática, em que o Rio Doce, como fruto de uma política de
ocupação do solo, principalmente por pastagem, chegou a esse caos.

Nós, do setor florestal, estamos expandindo nossas atividades para
uma área desse tipo, degradada, e teremos todo o prazer em
recuperar essa área e devolver à sociedade uma qualidade ambiental
melhor do que a que estamos encontrando.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de
participar deste ciclo de debates sobre licenciamento ambiental. De
antemão, parabenizo toda a equipe que organizou o evento. Chamou
minha atenção a participação dos produtores rurais. É a primeira vez
em que vejo, nesta Casa e nas sessões que discutem a legislação
florestal do Estado de Minas Gerais, a participação maciça dos
produtores rurais. Eles deveriam estar participando há mais tempo,
porque as regras são criadas pelo homem da cidade para serem
cumpridas pelo homem do campo; por isso são totalmente alheias à
realidade rural. Mas hoje, penalizados por tudo isso, aqui estão
presentes. Acredito que devem participar de todas as discussões
sobre o uso e a ocupação das terras, porque eles serão os
penalizados por quaisquer absurdos da legislação ambiental, sobre a
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qual quero falar.
Na sessão de planejamento florestal sustentável, como professor de

planejamento florestal e vendo o perfil dos meus colegas da Mesa,
senti-me mais à vontade. Na condição de engenheiro florestal, com
pós-graduação em microeconomia e macroeconomia relacionada à
questão florestal, vou tratar mais do aspecto econômico da
sustentabilidade. Quero fazer uma abordagem visando a termos uma
gestão ambiental comprometida com a competitividade do setor
florestal. Ao mesmo tempo, a recíproca é verdadeira, e queremos um
setor florestal comprometido com a gestão ambiental. Sou da UFV e
professor da área de política e legislação.

Farei alguns comentários iniciais. Um tema tão polêmico expõe meu
pescoço à forca, pois vou falar de uma situação que venho
pesquisando há quase 10 anos, ou seja, a legislação florestal deste
país. Com o agravamento da qualidade ambiental, exigindo-nos
mudanças de paradigmas e maior zelo pelo meio ambiente, tendo-se
o licenciamento ambiental como um avanço em termos de instrumento
da política ambiental, é difícil vir aqui e colocar-me contrário a ele.
Jamais faria isso. Mas quero tratar de alguns exageros. O pessoal do
licenciamento, em vez de ajudar na proteção do meio ambiente, faz o
contrário, ou seja, ajuda na devastação. Estou muito mais preocupado
com os efeitos colaterais que com a ação do licenciamento. Doses
excessivas são prejudiciais, e o risco de termos rejeição ao
licenciamento acaba sendo grande. O produtor rural, que vive no
campo cumprindo regras criadas na cidade, acaba tendo uma rejeição
ao processo de licenciamento ambiental. Para evitarmos esse ponto
da rejeição, gostaria de trazer uma colaboração para o processo. O
tema é complexo e polêmico, pois o meio ambiente é dinâmico e
transcendente, transcende tempo e espaço. Falo com meus alunos
que, em termos de meio ambiente e floresta, não há espaço para
análises implícitas. Tenho de raciocinar milhares de vezes para
chegar a uma conclusão.

Há 10 anos atuando como professor, na área de política e
legislação, tive de me aprofundar na leitura da Lei nº 4.771, a lei
federal, para repassá-la aos meus alunos de forma bastante didática.
Ao me deparar com uma lei extensa, cansativa e enfadonha, que diz
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que o produtor rural tem de manter uma área de preservação
permanente de 30m, quando a largura do rio é de 10m, chegando
essa área até 500m, senti o seu peso. Além de tudo, ela exige 20% da
área da propriedade como reserva legal.

Eu, que sou da Zona da Mata, filho de produtor rural, comecei a
perceber que seria impossível um produtor rural, qualquer que fosse,
cumprir uma legislação como essa. Senti-me na pele de um filho de
um criminoso ambiental, porque meu pai não tem as áreas
respeitadas, como nenhum produtor consegue ter.

Confesso aos senhores que, com o modelo de legislação ambiental
que temos, nenhuma propriedade neste país irá cumprir o rigor da lei
federal. Quando essa propriedade tiver 100% da área de florestas,
descumprirá a função social da propriedade. Então, sou um crítico
veemente da própria lei florestal, principalmente por seus excessos
técnicos. Critério técnico não cabe à lei, cabe aos órgãos
competentes, às pessoas competentes. Não vim aqui para atacar nem
para defender ninguém. Minha fala pode soar como uma crítica, pode
ser que alguém se sinta ofendido, mas não é esse o meu propósito.
Como professor, meu propósito é investigar, esmiuçar, construir.
Tenho uma visão progressista. Nessa história não há vilões nem
heróis; todos nós, produtores e filhos de produtores, empresários,
técnicos dos órgãos responsáveis pela execução, meus ex-alunos, a
quem prezo muito, somos vítimas desse processo. Somos vítimas de
uma lei estúpida, impossível de ser cumprida. E o pior é que os efeitos
colaterais dessa lei vão se refletir em todos os instrumentos
infraconstitucionais que irão regulamentá-la, como as resoluções, os
decretos, as portarias. Participo de vários debates e escuto sempre a
mesma coisa. Tenho 45 anos e sou filho de produtor. Sou engenheiro
florestal há 20 anos e milito nessa área há 25 anos. Cansei de
participar de debates em que, de um lado, o setor empresarial é
condenado pelo órgão florestal e, de outro, o setor empresarial
condena o órgão ambiental. Não é por aí. Por quanto tempo mais
vamos viver isso? Não adianta. A causa do problema é a lei florestal.
Essa tem que ser atacada e revista. E não adianta rever em Minas.
Em 2001 fizemos isso. Tínhamos a Lei nº 10.561 e passamos para a
Lei nº 14.309. A nova lei saiu pior que a anterior. A emenda sempre
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sairá pior que o soneto, porque a base está errada. Como vamos
mudar uma lei no Estado de Minas Gerais se a lei já vem engessada
de Brasília? Uma lei nasce em Brasília para ser aplicada em todo o
Brasil. Com essa lei, as propriedades da Zona da Mata podem fechar
a porteira. Meu pai é um produtor rural criminoso como qualquer
produtor rural. Se um pequeno produtor rural descapitalizado, pobre,
que zelou pelo nome e pela honra da família durante toda uma vida,
aos 87 anos souber que é um criminoso ambiental o que vai
acontecer? Se um pequeno produtor é vitimado pela lei, como será
com um médio produtor e com um grande produtor, com as empresas
florestais que consomem carvão de mata nativa? Qual é o problema
consumir carvão de mata nativa? Regiões que vivem do carvão de
mata nativa vão viver do quê? Qual é a atividade econômica da região
de Conselheiro Lafaiete, Itaverava, Piranga? Produção de carvão.
Qual é a atividade econômica que predomina no cerrado? Produção
de carvão. Onde está a maior cobertura florestal? Nessas regiões.
Engana-se quem pensa que é a atividade florestal que destrói o meio
ambiente. Muito pelo contrário. É ela que mantém a floresta. O
produtor não é louco de matar a galinha dos ovos de ouro se vive dos
ovos dela. E quando desmata? Quando aparece o Decreto 750 da
mata atlântica dificultando a vida do produtor que manejava a floresta.
Com isso, o que ele vai fazer? Vai matar aquela floresta e procurar
algum modo de sobreviver. É em cima disso que trabalho muito e não
quero perder essa oportunidade de trazer isso aqui, porque temos que
fazer alguma coisa. A mudança tem que ser feita em Brasília, mas tem
que partir da base. Conto com o apoio de todos, mesmo dos
ambientalistas. Não sou contra ambientalistas, muito pelo contrário,
devemos a eles este momento de discussão, mas temos que evitar os
exageros, senão vamos matar a produção. O que será sustentável
sem produção? Vamos viver do quê? Isso torna falível e confusa a
gestão ambiental. Digo isso com base no meu histórico de
investigação que faço há 10 anos.

Já orientei vários estudantes do direito e da engenharia florestal a
estudar esse processo todo e descobrir onde está a raiz da questão.

Temos uma grande antinomia, um conflito: ou se cumpre a função
de proteção ambiental ou a função social da propriedade. É



1652

impossível cumprir as duas coisas ao mesmo tempo. Digo isso como
filho de produtor, engenheiro, professor, pesquisador nesse assunto, e
como uma pessoa que viaja por este Brasil todo tentando convencer a
sociedade de que não há nada de errado com as plantações
florestais. O errado está no modelo anterior; no atual, não há nada de
errado.

A sustentabilidade que venho aqui defender é por meio da
competitividade. Somos o país com a maior competitividade na
indústria florestal do mundo. Não há espaço para outro competidor.
Mas, se dificultarmos o avanço das indústrias florestais no Brasil,
perderemos essa oportunidade e geraremos miséria. Não há
sustentabilidade nem ambiente saudável na miséria. Não foi o capital
que destruiu os recursos naturais renováveis, mas sim a pobreza. Não
há nada pior para o recurso natural renovável que a pobreza, pois ela
precisa sobreviver - e sobreviverá da lenha e dos recursos florestais.

Se o futuro florestal pertence ao Brasil, cabe a nós a
responsabilidade de pavimentar esse futuro. Se somos competitivos
nisso, vamos investir nisso, e não em trigo. Para que isso? Temos de
investir em florestas, pois é nelas que somos competentes, que
conseguimos um ambiente desses que está na imagem, e não em
trigo, em boi excessivamente.

Muitas pessoas condenam o setor com base na monocultura
extensiva. Isso é coisa do passado, criado com o apoio e o incentivo
da lei. Lamentavelmente, terei de perder um pouco de tempo para
explicar para os senhores essa questão, mas vale a pena.

Até 1960, 1965, não havia plantações nem indústrias florestais. As
indústrias que consumiam produtos de florestas eram as siderúrgicas,
com carvão de mata nativa. Louvavelmente, preocupados com isso,
os legisladores criaram na lei mecanismos para incentivar as
empresas a investir em plantações. A quem caberia plantar árvores
para se abastecerem? Produtores ou empresas? Digo muito a meus
alunos que, se a Nestlé estivesse, por lei, obrigada a ter todas as
vacas para produzir leite, não teríamos terras para esses produtores,
mas somente para a Nestlé.

Então, ao contrário das outras atividades econômicas do meio rural,
que vivem do mercado, do abastecimento dos produtores, no Brasil,
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quem obrigou as empresas a possuir terras, a fazer latifúndio e
monocultura, foi a própria lei. Que produtor plantaria árvores, uma
atividade de longo prazo, com a idéia de que, no presente e no
passado, era ruim e, no futuro, seria melhor? Produtor é igual a
investidor. Investe naquilo que, no presente, tem preço bom e em que
há expectativa de ser melhor. Então quem plantaria árvore há 40
anos, se não havia preço nem expectativa?

Portanto alguém - as empresas -, por lei, eram obrigadas a plantar.
Os produtores não queriam; então, para cumprir a obrigação, caberia
a elas plantar. O que há de estratégico as empresas comprarem terras
para praticarem a monocultura? Nada! Seria estratégico pegar o
dinheiro que investiu em terras e investi-lo na indústria. Mas
infelizmente a lei forçou-os, numa realidade de desconhecimento que
gerou isso. E essa já não é a realidade. Eu e os meus alunos já não
nos coadunamos com uma situação dessas.

Assim, a questão do latifúndio e da monocultura não é um gosto e
um prazer do produtor e da empresa, mas uma conseqüência legal de
um contexto da época.

Não vale a pena ficar aqui caçando bruxas, descobrindo os
culpados. Somos todos vítimas. Temos de reconstruir o novo modelo
tranqüilamente. Temos capacidade para isso, mas sem exageros.

Não há pecado em consumir carvão de mata nativa, desde que
aquele seja de manejo. O pior é autorizar o desmatamento para a
expansão agrícola de forma desordenada. Aí, sim, temos de
condenar.

Com o fim da política de incentivo, que terminou em 1988, o que
aconteceu? Não havia dinheiro para plantar, e a demanda crescendo
e a oferta diminuindo, o preço subiu. Hoje todos querem plantar
árvore, pois essa é uma das melhores atividades econômicas, uma
das mais lucrativas do meio rural. Quem está plantando não são mais
as empresas, mas os produtores rurais, de forma vinculada ou por
meio de investidores, que querem investir na atividade porque não há
outra mais lucrativa.

Há resistência na hora de se plantar. Há dificuldades. Quando se
procura o órgão - não que eu o esteja criticando -, há uma grande
burocracia. Por quê? A burocracia existe para se fazer cumprir uma lei
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caquética de 1965. Não adianta tentarmos respeitar uma legislação
que não seja aplicável. A legislação tem de ser apropriada à realidade
do campo. Digo aos meus alunos que uma lei que nasce em uma
Casa do povo, num regime democrático, não precisa ter teor técnico,
mas obrigações maiores. Temos, primeiramente, de respeitar a função
ideológica de uma propriedade. Como respeitar a função ideológica na
Zona da Mata? Chamando o comitê técnico para se estabelecer
regras junto à sociedade. Dêem autonomia a quem dedica a vida à
causa, a quem fez renúncias para poder estudar a tecnologia, etc.;
todavia meus alunos, quando se formam, não encontram espaço para
trabalhar na gestão. Há um cipoal de leis. A cada dia, nasce uma nova
lei, conflitante com a anterior, que terá de ser seguida. Há o conflito.
Vejam o exemplo da Amazônia. A sociedade internacional pressiona o
governo federal para controlar o desmatamento. Desse modo, para lá
vão a Polícia Federal, a Polícia Militar, uma multidão de pessoas, que
encontram uma sociedade disposta a lutar. Quem resolverá o
problema dos 60 mil habitantes da Tailândia em razão da pressão
internacional contra o desmatamento? Vejam se há desmatamento lá.
Na maioria das vezes, há o manejo. E dizem que está causando
destruição. Lembrem-se de que não é fácil manejar uma floresta
tropical, mas pior que qualquer péssimo manejo é qualquer excelente
desmatamento. Não existe desmatamento bom. Qualquer péssimo
manejo será melhor que um desmatamento. Temos de evoluir - e
estamos -, mas temos de dar tempo ao tempo. Contenção não
resolveu o problema até hoje.

Em termos de planejamento, quero chamar a atenção para o fato de
hoje sermos o país mais competitivo do mundo, não havendo espaço
para os outros países, até porque temos o diferencial da extensão
territorial, e o projeto florestal tem algumas características próprias.
Ele é, por exemplo, de longo prazo, e todo projeto de longo prazo é
suscetível a risco. Assim, a pessoa que investe na área - e há muita
gente querendo investir - precisa de regras claras e duradouras. O
investidor chega ao Brasil, busca conhecer a atividade, mas começa a
perceber a existência de uma quantidade enorme de regras que
mudam a cada dia. Hoje pode ser um bom negócio, mas não se sabe
o que pode acontecer amanhã. De repente, aparece uma nova lei,
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altera-se tudo e se complica a vida do investidor.
Precisamos de regras claras, padronizadas. Quando se chega a

uma seccional de um órgão e se pede autorização para exploração de
floresta plantada, às vezes, está tudo bem. No entanto, outra
seccional, onde há uma pessoa que tem aversão ao eucalipto, uma
crendice do passado, não permite a exploração. Dificulta-se tudo. O
princípio da impessoalidade é quebrado de toda forma. Trata-se de
um projeto de longo prazo, de custo inicial muito caro, e o produto
florestal é muito pesado e, ao mesmo tempo, muito barato. Não se
pode transportar madeira a longa distância. Por isso somos obrigados
a ter uma indústria e, próximo a ela, o plantio, pois não se consegue
transportar a longa distância. Com o café, o processo é diferente. A
referência do preço desse produto está na Bolsa de Chicago; a
referência do preço da soja está na Bolsa de Nova Iorque; e a
referência do preço da madeira está no mercado porque não consigo
deslocar o produto. Não adianta alguém dizer que o mercado da
madeira, no Espírito Santo, está bom, se estou na Zona da Mata e
não consigo transporte para mais de 100km. O mercado é local.
Essas características são muito fortes. O tempo aqui é muito curto
para explicar isso.

Tudo isso é muito significativo na hora de criarmos regras e
ambiente de investimento. É necessário investir para acabar com a
pobreza rural da Zona da Mata, do Rio Doce, aquela pobreza que está
caminhando para o Sul de Minas, que está no Rio de Janeiro. Refiro-
me à pobreza que tem levado à degradação, à luz da própria lei.

Se os senhores não sabem, o desmatamento que acontece na
Amazônia é fruto da lei. Quase não há desmatamento ilegal; quase
tudo é legalizado. E, quando se consome carvão vegetal de nativa,
também é uma forma de se fazer cumprir a lei. Mas, diante disso, todo
o mundo condena a siderúrgica, porque está agindo assim, e ela
simplesmente está fazendo cumprir uma imposição legal, doa a quem
doer. Essa é a realidade.

Sou professor, e não político. Não vim aqui para medir palavras,
mas para provocar os senhores. Não adianta atacarmos “a” ou “b”.
Temos de atacar o problema, e o problema é a lei, visto que ela é que
transforma todos nós em criminosos, que dificulta a vida de cada um
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de meus amigos no IEF. Eles colocam a vida em risco, têm de agradar
a gregos e troianos, fazer das tripas coração.

Chamo a atenção dos senhores. Este é um índice de ligação
intersetorial. Vejam lá: siderúrgica, metalurgia e depois florestas.
Então vejam o que significa isto: todo valor acima de 1 significa que o
setor tem uma importância socioeconômica brutal. Minas Gerais é um
Estado onde a siderurgia é forte. Senhoras e senhores, isto é
resultado da minha tese de doutorado. Não há manipulação de
informações. Aliás, essas informações são do órgão estatístico
federal, ou seja, do IBGE. Vejam aqui as siderúrgicas: 1,4 e 1,2. É o
único setor que tem um efeito para trás e um efeito para a frente maior
que 1. Esse setor está bem localizado no meio da cadeia de
produção, ou seja, consome matéria-prima e produz para seus
fornecedores. Tem uma forte capacidade de alavancar a economia.
Então temos de olhar para esse setor. Vejam agora o índice de
ligação do setor florestal: 1,1 para trás, e 0,9 para a frente. Esses são
setores típicos de Minas Gerais e têm condições de retirar o Estado
da situação em que está e elevá-lo a um nível melhor. Esses setores
têm capacidade para retirar o povo mineiro da situação de pobreza.
Do ponto de vista ambiental, ocorrem excessos, mas nada que não
possa ser solucionado.

Meu objetivo era chamar a atenção dos senhores, pois, se não
mudarmos a legislação florestal, iremos patinar e não chegaremos a
nenhuma conclusão em âmbito estadual. Já fizemos a revisão da lei;
fala-se em revê-la novamente, mas de nada adiantará. Temos de ter a
coragem e a ousadia de enxergar que há um erro, um absurdo na lei
florestal, que tem de ser mudada.

Agradeço a todos e peço-lhes desculpas por ter ultrapassado o
horário. Estou à disposição para fazer comentários específicos sobre
a questão da floresta. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos a excelente exposição do Dr.
Sebastião Renato.

Em que pese ao fato de boa parte das leis que coordenam esse
setor serem federais, penso que, na Assembléia Legislativa, temos
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também de fazer uma autocrítica, uma reflexão sobre tudo isso. Além
da Assembléia, há a própria relação do Estado com as inovações,
além do corporativismo existente. Tenho o dever de dizer isso,
especialmente em virtude do público aqui presente. Temos aqui
profissionais do Estado, pessoas competentes, sérias, bem-
intencionadas.

Não quero tomar o tempo do próximo orador, mas não poderia
deixar de fazer um breve comentário. Tenho em mãos uma nota
jurídica do IEF, por mim solicitada, porque, há muito tempo,
debatemos com o Secretário, com o Dr. Humberto, com o intuito de
contar com a compreensão dele, sobre o fato de que uma série de
atividades, não todas, poderiam perfeitamente serem desenvolvidas
por profissionais liberais credenciados.

Sou médico-veterinário. Sei que há médico-veterinário, por exemplo,
credenciado no Ministério da Agricultura e que atua dando
determinada resposta à saúde pública no tocante a determinadas
situações, o que o referido Ministério tem obrigação de controlar.

Isso foi exaustivamente debatido e é objeto de lei estadual, a Lei nº
14.309, que prevê, no art. 38: “O interessado pelo uso alternativo do
solo poderá contratar às expensas próprias profissional ou entidade
legalmente habilitados, credenciados e conveniados com órgão
competente, para elaborar e executar o projeto técnico
correspondente, devidamente instruído e protocolado no IEF, sem
prejuízo das recomendações e informações técnicas disponíveis
relativas à proteção da biodiversidade, bem como de vistorias e
fiscalizações futuras pelo órgão competente”.

Na seqüência, o governo estabeleceu o Decreto nº 43.730, onde se
lê: “Para análise, vistoria e laudo técnico, o IEF poderá credenciar
profissional ou entidade legalmente habilitados, que emitirão um
parecer técnico relativo aos projetos solicitados e requeridos”.

É meu juízo - e, como parlamentar, não tenho apenas o direito, mas
o dever de emitir o meu juízo - que, em uma ação meramente
corporativa, um parecer jurídico - porque é muito comum parecer
jurídico em ação meramente corporativa - tenha derrubado esse
decreto, feito com que a Advocacia-Geral do Estado elaborasse a
revogação desse decreto. Ele foi revogado, embora seja
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fundamentado em lei.
Foi revogado com a alegação de que o decreto só poderia existir se

houvesse lei que o autorizasse. Acabei de ler o artigo da lei, e trata-se
de uma ação corporativa que impede a Secretaria de Estado e o IEF
ou o profissional liberal, colega dos senhores, de exercer sua
atividade e desatar o nó da burocracia, além de deixar o profissional
do IEF até numa atitude mais relevante, para ter tempo de
efetivamente poder fiscalizar.

Não poderia deixar de fazer esse desabafo, que vai ao encontro do
raciocínio que V. Exa. desenvolveu. Embora - volto a dizer - o grande
gargalo de legislação no Brasil, em vista do nosso formato federativo
excessivamente centralizado, esteja nas leis federais. No Estado, até
que estamos avançando na questão. Aqui está uma prova; mas
depois recua, pelo corporativismo.

O Presidente do IEF está ansioso para fazer um comentário. Temos
de dar a palavra ao nosso Ministro, mas gostaria de ouvir o
testemunho do Dr. Humberto. Tenho cobrado isso, algo tão cristalino
como a água mais pura de todas as que queremos defender em um
seminário como este. É tão cristalino que não consigo um técnico
sério que defenda o contrário.

É claro que não estou falando que o poder público será substituído.
A lei é clara quando trata de fiscalização e vistoria que não estão
sendo transferidas à atividade privada. O engraçado é que não
podemos nem sequer respeitar o diploma de um engenheiro florestal
ou de um profissional que faça os projetos, apresente-os e tenha
credibilidade dentro dos órgãos do Estado que cuidam da questão do
uso do solo. Isso é algo que está extremamente atrasado. Deputado
Sávio Souza Cruz, na nossa Comissão de Meio Ambiente,
apresentaremos um requerimento, fruto deste seminário.

Peitaremos essa ação corporativa atrasada para que, de fato,
possamos desatar esse nó. Com a aquiescência do nosso Ministro,
concederemos a palavra ao Presidente Humberto Candeias
Cavalcanti.

O Sr. Humberto Candeias Cavalcanti - Serei rápido, Presidente.
Quero esclarecer que o próprio IEF propôs, no decreto,
acompanhando a lei, a possibilidade de terceirização da atividade da
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vistoria conforme a lei.
Entretanto, a Advocacia-Geral não entendeu nesse formato, até

porque ela entende dubiamente. Quando se fala em vistorias e
fiscalizações futuras, a Advocacia-Geral entende a vistoria como uma
coisa prévia, e a fiscalização, sim, futura. Nós entendíamos que não:
seriam vistoria e fiscalizações futuras. Ou seja, recebia-se o processo,
estava dada a autorização e, futuramente, o IEF vistoriaria ou
fiscalizaria. Acho que esse é o entendimento. Penso que talvez haja
uma questão semântica no que a lei havia proposto.

O Sr. Presidente - Perfeitamente, Dr. Humberto. O senhor saiba que
travaremos aqui uma luta, que é desta Casa, para que a lei que
votamos seja respeitada. A Advocacia-Geral do Estado deve começar
a se curvar à lei; deve interpretá-la, e não mudá-la, principalmente
para servir a qualquer tipo de interesse que não seja aquele que
entendemos ter sido o do espírito da lei: o de desatar esse nó. O
problema não será resolvido se não flexibilizarmos essa ação.

Agora, com muito prazer, ouviremos o ex-Ministro Paulino Cícero de
Vasconcellos, Presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado
de Minas Gerais - Sindifer-MG -, que disporá de até 20 minutos para
sua exposição sobre planejamento florestal sustentável em Minas
Gerais.

Palavras do Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos
Caros Srs. Presidente Deputado Domingos Sávio; Secretário José

Carlos Carvalho; Deputados Sávio Souza Cruz, Doutor Viana, Fábio
Avelar e Antônio Carlos Arantes; Humberto Candeias; José Batuíra;
Bernardo Vasconcelos; Leonardo Parma; Sebastião Renato Valverde;
amigos e companheiros. Neste fim de tarde, tenho vontade de iniciar
minha palestra com um verso de Carlos Drummond de Andrade,
porque é meu parente - minha mãe assina Drummond - e porque tem
uma poesia fantástica que diz: “De um lado, carrego todos os meus
mortos, por isso ando sempre um pouco de banda”. Grande, essa é
toda a poesia de Drummond.

Sinto-me “à gauche”, porque durante 40 anos sempre ocupei a
tribuna da direita - não que eu seja de direita -, e hoje deram-me a
tribuna da esquerda, e sinto-me um pouco deslocado, vendo a Mesa à
minha direita. Mas encontrei uma boa forma de resolver o problema,
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pois, neste final de tarde, em que as pessoas começam a bocejar e os
lugares e as galerias vão-se esvaziando, consegui trazer o Bernardo,
Presidente da Associação Mineira de Silvicultura, para fazer a palestra
que seria minha. Isso porque nós, Sindifer e AMS, juntamos nossas
mãos e produzimos um trabalho sólido, rico, importante, custoso,
estudado, sobre a realidade da silvicultura em Minas Gerais. Dentro
dessa associação, sou o braço ferruginoso, lido com a parte de ferro,
começo do C6H12O6 para baixo; ele começa para cima, é o braço
arbóreo da nossa associação. Portanto, deixarei para ele dizer o que é
importante.

Mas não poderia deixar de lembrar aos prezados amigos que até
agora resistem e estão presentes que recolhi, nesse trabalho, uma
representatividade da lenha e do carvão dos diversos segmentos da
vida mineira, e descobri que 58,2% da energia residencial em Minas
vem da madeira. A cocção em Minas depende fundamentalmente da
madeira.

Isso me recorda um fato. Quando era Ministro das Minas e Energia,
nos remotos tempos de Itamar Franco, criei o Projeto Vale-Gás. Cada
cidadão que consumisse menos de 60kW/h por mês recebia no guichê
do Correio 4% do salário mínimo em dinheiro. Com isso, aumentamos
em 1.200.000 pessoas, no espaço de dois anos, os consumidores de
GLP. Ou seja, retiramos 1.200.000 famílias do consumo de madeira
para a cocção doméstica.

Mas, vejamos: na produção de cerâmica 50% da energia provém
das matas; da cal, 16%; das ferroligas 15% são provenientes da
madeira e 40% do carvão; por fim, 12% da energia para produção do
papel e celulose provêm da madeira. Nós, do ferro-gusa não
integrado, que não produzimos aço - terminamos nossa produção
exatamente no gusa -, dependemos do carvão vegetal em 61% do
que produzimos.

Estou dizendo isso, meus amigos, por uma razão singular: estamos
perdendo a batalha. Com tudo o que se disse aqui hoje, o Dr.
Humberto Candeias gentilmente explicitou que mais de 50% do
carvão consumido no setor da metalurgia não integrada - ou seja, no
gusa - provêm do carvão vegetal. No entanto, estamos perdendo a
guerra, porque a imagem pública - aquela que nasce dos jornais e das
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televisões - parece induzir que somos os grandes devastadores de
matas em Minas Gerais, na Região Amazônica e nas áreas onde
exista a indústria de ferro-gusa. Não é verdade; metade do nosso
gusa é produzida a partir de maciços florestais partidos e plantados
pelo Ronan, pelo Afonso Rolindo, pelo Bruno Melo Lima, por homens
como eles, que estão ali acompanhando os trabalhos de hoje, porque
têm todo o interesse, como toda a categoria, em alcançar a plena
sustentabilidade. É sobre isso que o Bernardo vai-lhes falar daqui a
pouco.

Mas quero dar um outro passo na informação. É que precisamos
aproveitar o vão ou o vácuo deixado pelos elementos e agentes da
sociedade. Pergunto-lhes: vocês vêem um assunto que esteja
consumindo mais florestas de papel e “Rios São Franciscos” de tinta
que o problema da Amazônia, da devastação da Mata Amazônica?
Acho que não há outro. Então, esse é o momento em que o mundo
está voltando os olhos para nós; esse é momento em que, como
acredito, aparecerão os investidores interessados em criar as florestas
de que falou aqui o Prof. Sebastião Renato. E vamos atrás disso. Por
isso, o Sindicato da Indústria do Ferro de Minas Gerais acaba de se
associar aos Sindicatos da Indústria do Ferro do Maranhão e do Pará
e fará associação também com o sindicato em criação do Mato
Grosso do Sul, para criar a Asibrás, uma entidade nacional que não só
vai rastrear tudo o que se passa no Congresso Nacional, nos
Ministérios e nos Tribunais que diga respeito à conveniência e ao
interesse da categoria, mas também para fazer aquilo que me
recomendou um homem pelo qual tenho o maior respeito pessoal, o
professor e ex-Ministro Paulo Haddad, que me disse: “Paulino, vocês
só conseguirão realizar esse sonho de alcançar a plena
sustentabilidade gerando, através de maciços florestais próprios, o
carvão de que necessitam para a indústria do gusa, no momento em
que abrirem os olhos para o mercado internacional de financiamento”.
Portanto, esse passo que estamos dando com a formação da Asibrás
é a preliminar, são os prolegômenos, a antevisão dessa nova
“mundivivência” de enxergar a maneira de conseguir recursos
internacionais para usarmos essa grande vantagem que o Brasil tem
hoje no meio florestal. O Prof. Sebastião Renato não disse, mas
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enquanto a Finlândia, que hoje produz mais madeira que o Brasil, tem
5m3 por ha/ano de rendimento florestal, em Minas Gerais e no Brasil
temos 30m3 de madeira gerados por ha/ano. Somos os campeões
universais em rendimento florestal e temos de aplicar nesse capital.

É por isso que o Bernardo irá falar-lhes sobre o que estamos
planejando junto ao governo do Estado, às Secretarias de Meio
Ambiente e de Agricultura e aos outros órgãos envolvidos no
processo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a sempre eficaz participação do Dr.
Paulino Cícero, nosso eterno Ministro e grande mineiro.

Antes de passar a palavra ao Dr. Bernardo, tenho uma notícia que
acredito ser extremamente positiva para tantos produtores rurais, não
só para as centenas que vieram aqui e que estão acompanhando este
debate. Obviamente, alcança os demais setores de produção, que
manifestaram claramente a preocupação, no Parlamento mineiro, até
mesmo a revolta, em algumas faixas que ainda aqui se encontram,
com as situações criadas a partir do Decreto nº 44.309/2006.

Houve, desde o primeiro momento, a atitude clara e objetiva do
nosso Secretário de Estado em favor de que situações distintas
devem ter tratamentos distintos. Não se pode tratar a ausência de
uma outorga de um poço artesiano de uma fábrica de cerveja - como
nos dizia a Diretora do Igam -, da mesma forma que a ausência da
outorga de um poço artesiano para matar a sede numa determinada
propriedade rural. São situações que precisam ter um enfoque
devidamente dimensionado e adequado à sua realidade. A revisão do
Decreto é que possibilitará esse tratamento mais justo.

Como anunciei no início dos trabalhos deste painel, estive com o
Secretário, juntamente com o Deputado Fábio Avelar, que aqui está, e
com o Deputado Antônio Carlos Arantes, e, obviamente, não falamos
apenas em nosso nome. Os Deputados desta Casa, de modo geral -
Deputados Sávio Souza Cruz e Doutor Viana, que aqui estão,
Deputado Padre João e tantos outros -, manifestamos a preocupação
e tomamos a iniciativa, porque entendemos que, embora a Secretaria
de Meio Ambiente tenha mandado o assunto no ano passado e ele
fosse exaustivamente debatido aqui, sabemos como funciona o
trâmite de uma matéria como essa, complexa, envolvendo várias
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Secretarias, até a Secretaria de Fazenda, porque se refere também à
questão de arrecadação, de taxas. E não queremos transformar a
discussão do meio ambiente numa questão meramente de taxas, de
arrecadação.

Fomos bem recebidos pelo Secretário, que se comprometeu e
telefonou, na nossa presença, para o Secretário de Fazenda, em cuja
Secretaria se encontra a minuta com as mudanças para resolver o
problema de multas abusivas, altas e impróprias, que não devem ser
aplicadas e, portanto, devem ser banidas das atividades rurais,
especialmente do pequeno produtor. Pedimos que, se possível, ele
nos mandasse resposta por escrito.

Portanto, tenho o prazer de informar que chega às nossas mãos
Ofício da Secretaria de Governo nº 334/08, com o seguinte teor: “Sr.
Deputado Domingos Sávio, Líder da Maioria, tendo em especial
consideração o requerimento subscrito por V. Exa. e pelos Deputados
Fábio Avelar e Antônio Carlos Arantes” - levamos um requerimento,
para formalizar nossa preocupação - “e levando em conta as
ponderações contidas naquele documento, tenho a satisfação de
informar que o Decreto nº 44.309/2006 está em fase de urgente
reformulação, prevendo-se para a semana próxima sua publicação, de
modo a atender a justa preocupação exposta por V. Exa.
Atenciosamente, Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo”.

Acredito, Deputados e todos que acompanham este seminário, que
esse já será um fruto positivo, uma vez que o esforço da Secretaria de
Meio Ambiente já vinha sendo feito, mas, obviamente, mostrou-se
necessária uma ação política. Uma das funções do Parlamento é ter a
sua ação política para atender à demanda da comunidade, que deve
vir embasada de fundamentação técnica e ser adequada.

Dizia ao Deputado Sávio Souza Cruz que devemos encaminhar ao
Secretário várias questões, por exemplo, requerimento solicitando que
os sindicatos e as cooperativas sejam efetivamente credenciados
como parceiros para a regularização da questão ambiental das
propriedades rurais. Abordaremos também a questão do limite do
entorno das barragens artificiais para uso do solo e outras questões
que serão formalizadas na Comissão de Meio Ambiente, serão
documentadas e encaminhadas a V. Exa. como resultado deste ciclo
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de debates.
Com a palavra, o Dr. Bernardo Vasconcelos, para que faça a

exposição em nome do Sindicato da Indústria do Ferro-Gusa do
Estado de Minas Gerais, como já determinou o nosso Presidente, o
Dr. Paulino Cícero.

Palavras do Sr. Bernardo Vasconcelos
Boa-tarde a todos. Caro Deputado Doutor Viana, Presidente da

Frente Parlamentar de Silvicultura, em cuja pessoa cumprimento os
demais Deputados; senhoras e senhores; Secretário Paulo Romano;
Secretário José Carlos Carvalho; membros do governo; produtores;
representantes das empresas; cidadãos.

A Associação Mineira de Silvicultura, da qual sou Presidente,
congrega as indústrias de base plantada do Estado de Minas Gerais.
Temos lá o setor de ferro-gusa, o setor das siderúrgicas integradas, o
ferro-liga, as celuloses e os painéis de madeira.

Mesmo estando na tribuna da direita, a do Paulino, não terei as
características necessárias para representá-lo à altura, um Ministro
com a competência exigida. Mas considero importante fazermos um
contraponto e apresentarmos algumas idéias, para que possamos
refletir. Política de meio ambiente, política ambiental, por si só, já se
sabe há muito tempo que não funciona sozinha. Ouso dizer que não
existe mais política ambiental.

Às vezes, falamos em política ambiental por vício de linguagem.
Precisamos falar em política de desenvolvimento sustentável.
Precisamos pôr o foco nesse ponto. Teorias de intocabilidade, teorias
que não permitem o uso dos recursos naturais são desprovidas da
inteligência, da engenharia, da competência, do preparo do ser
humano. Se usássemos o princípio da precaução da forma
exacerbada como alguns a definem, até hoje não teríamos dominado
o fogo, por medo de nos queimarmos; não teríamos evoluído em
nada.

Aqui falaremos da política de desenvolvimento sustentado, que é
uma ferramenta de política do Estado. Por essa ferramenta, o Estado
mostra e apresenta o que quer, qual o seu desejo. Como a nossa
Constituição assegura a liberdade da atividade econômica - é claro,
baseada no desenvolvimento sustentado e equilibrada com a função
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social -, não se pode proibir determinada atividade em lugar algum. O
que se pode fazer é tornar a atividade e a participação de determinado
setor tão complexas que este migre. Não estamos dizendo que isso
seja uma vilania, isso é uma política, uma decisão de Estado.
Simplesmente parece que o nosso Estado reconhece, neste momento
- por isso este é um momento feliz -, a importância do setor de base
florestal.

Se Minas Gerais pensar em migrar com a siderurgia e com a
metalurgia, terá de começar pela mudança de nome, pois não teremos
o que fazer com as tais Minas Gerais. É preciso trabalhar de forma
sustentável. Somos pobres num recurso mineral muito importante,
fonte fóssil, que é o carvão mineral. O Brasil é pobre. Há pouco e de
baixa qualidade no Sul do País.

Temos que consertar essa situação e compensá-la. Já conseguimos
isso. Dominamos a tecnologia mundial de produção de biocombustível
sólido, também conhecido como carvão vegetal. No momento em que
falamos em biodiesel, em álcool, tudo muito importante, louvável, que
tem que ser levado adiante, às vezes nos esquecemos de uma
tecnologia em que comprovadamente somos únicos no mundo: a do
biocombustível sólido, usado desde a indústria até a casa de cada um
no churrasquinho do fim de semana. Essa é uma tecnologia que, além
de dominada, é popularizada e tem muitas virtudes. Nas áreas do
Estado que detêm essa tecnologia, as produções florestais cresceram
em média 34% mais em IDH do que a média geral do Estado. Todas
suas virtudes são conhecidas.

A demanda de madeira, pela sociedade, é inquestionável. Tudo
mais que discutirmos, que não sejam formas de ampliar - e de forma
urgente - o plantio de florestas, serão conseqüências e não causas,
jamais causas. A única forma de tirar pressão de mata nativa é o
cultivo de madeira plantada. Não existe outra. O resto são paliativos,
são emendas, coisas que não vão resolver. Não acredito,
particularmente, em reforma de parte da nossa legislação. Acho que
vivemos um momento em que temos que discutir reconstrução de
marco legal, modernização de marco legal. Acredito nisso.

Apresentamos um documento que chamamos de Pacto da
Sustentabilidade, que estamos discutindo com o governo na
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Secretaria de Agricultura e na Secretaria de Meio Ambiente.
Recebemos do Secretário José Carlos, há pouco tempo, manifestação
sobre o teor desse pacto que estamos discutindo. Da Secretaria de
Meio Ambiente veio, por enquanto, a parte de controle, e ainda temos
que discutir a parte de flexibilização. Temos que discutir a parte
produtiva também na Secretaria de Agricultura, no comitê técnico que
foi criado pelo governo para discutir essa questão. Quero deixar
registrado que o setor de base florestal não se opõe, de forma
alguma, ao controle do campo - estamos abertos e achamos que isso
é importante, porque mostra nossas virtudes -, nem estamos
preocupados em apresentar relatórios técnicos de qualquer nível que
seja. O que nos deixa preocupados é parar, é não deixar cresçer a
burocracia cartorária, porque essa não faz bem ao meio ambiente,
não faz bem à economia, não faz bem a quem quer que seja.
Burocracia cartorária em nada resolve os problemas ambientais.

Este é o momento de estudarmos, em Minas Gerais, a questão
atinente ao princípio da presunção de inocência, ao princípio de que,
todos nós, até prova em contrário, somos homens de bem. Nesse
tocante, entram empreendedores e profissionais. Falou-se aqui hoje
de profissionais liberais. Muito importante e bem lembrado.

Mato Grosso do Sul revolucionou o assunto com uma legislação
estadual. Diz a referida lei que em áreas já exploradas, em áreas em
utilização, seja para pastagens, seja para plantio do que quer que
seja, o cultivo de florestas independe de um processo de
licenciamento prévio. Tem que haver comunicação e anotação de
responsabilidade técnica do profissional. Pergunto: para que serve o
Crea? Para que serve anotação de responsabilidade técnica senão
para responsabilizar técnico e empreendedor das informações
prestadas? Então, nas áreas onde não se demanda supressão
vegetal, a nossa defesa, tanto do Sindifer quanto da AMF, é que o
simples protocolo de toda documentação exigida, de todo relatório
exigido, de tudo que é exigido tem que gerar licença ambiental,
porque são áreas que não demandam supressão vegetal.

O Dr. Humberto Candeias se referiu a alguns problemas. Tem um
problema de nota que cobre um carvão. Não adianta apertar isso e
ficar com excesso de burocracia. Vai acontecer o que acontece com



1667

um sabonete, vai sair das mãos. É necessário que haja um incentivo
cada vez maior ao cultivo da variedade plantada. Como é esse
incentivo? É da forma que eles acreditam e que sempre defenderam.
O Humberto sempre foi defensor do eucalipto, sempre foi um defensor
de floresta plantada. Da mesma forma, vemos hoje a sinalização da
Secretaria de Agricultura, responsável pela parte produtiva da
silvicultura no Estado, reconhecida como agronegócio, como um
produto agrícola, e é isso que tem que ser. A palavra está na
integração. Não somos substitutos de nenhum produtor rural, nem
queremos isso.

O ideal, para a indústria, é ser complementar; que o produtor rural
possa ter na silvicultura uma atividade que remunere o seu trabalho e
que possa complementar as suas atividades. Queremos o produtor
rural cada vez mais integrado aos programas e aos processos
agrossilvopastoris. Isso é muito importante. Nesse sentido, acho que o
eucalipto tem uma importância civilizatória, porque nos ensina a
poupar e a trabalhar a longo prazo. Nós, que somos oriundos de uma
situação inflacionária muito grande, não nos habituamos a pensar em
longo prazo, sempre trabalhamos no curto prazo. Assim, o eucalipto
tem essa função civilizatória, a de ensinar as virtudes da poupança.
Quando é colhido pela primeira vez, a capitalização que traz ao
produtor leva a esse hábito virtuoso.

Lembro que é importante um marco legal, a segurança jurídica.
Todo fundo de investimento estrangeiro quer primeiro segurança
jurídica, quer saber que a regra do jogo não mudará, sobretudo numa
atividade de três ciclos de sete anos cada um, ou seja, em 21 anos.
Ninguém colocará fundos estrangeiros para financiar reflorestamento
se não houver segurança jurídica, praticidade e velocidade. Vamos
indicar o que queremos, para facilitar. Que o façamos, então, por meio
de lei, flexibilizando o plantio nas áreas já abertas, em áreas
degradadas, substituindo programas que não estão dando certo por
reflorestamento.

Encerrando, lembro a todos do Pacto da Sustentabilidade, em que o
setor pede apenas marco legal, segurança jurídica, trabalho
institucional do governo para mostrar que se trata de uma prioridade e
para sensibilizar os órgãos de financiamento, além de um prazo, ali
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apontado de 10 anos, gradativo e cumulativo, para que se alcance
essa sustentabilidade. Esse programa total garante, em 10 anos, o
investimento de R$1.500.000.000,00 a mais do que nossos atuais
plantios. Temos de dobrar o que plantamos hoje, para a
sustentabilidade.

Lembro, concluindo, que ontem foi assinado um acordo com o setor
sucroalcooleiro, em São Paulo, para o fim da queimada. Ele exige
também um tratamento gradativo, em função dos empregos que irão
se perder e por todos os investimentos que têm de ser feitos em
mecanização. Apontou-se que, em 2014, vai-se começar a fazer a
substituição de uma forma mais intensa; e, em 2017, acaba-se com a
queimada. Estamos falando de uma cultura de ciclo de cinco anos de
existência, perene e anual. O setor pede 10 anos para um produto que
é colhido em sete anos. Não é nada de desproporcional. É muito
melhor ter uma agenda do que não tê-la. Precisamos, pois, de ter a
coragem de enfrentar o momento, traduzir isso em lei, trazer esse
investimento para Minas Gerais, sob pena de perdermos em
competitividade para outros Estados da Federação, que já estão
fazendo isso.

Agradeço a todos a oportunidade da explanação. Espero, amigo
Paulino, ter conseguido representá-lo aqui de uma forma
minimamente satisfatória; à altura, é impossível. Uma boa-noite a
todos.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Sr.
José Batuíra de Assis, Assessor Especial da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Palavras do Sr. José Batuíra de Assis
Boa noite, Srs. Deputados e senhores do Plenário. Venho a este

evento já com alguns anos de estrada. Sou da 5ª turma de
engenheiros florestais, com 37 anos, quase 38 anos de formado.
Algumas questões que foram levantadas aqui remetem-me um pouco
ao passado. Cito, por exemplo, o Pró-Floresta, que o Parma
mencionou, na nossa gestão como Diretor de Desenvolvimento do
IEF, com o brilhante Presidente, à época, José Carlos Carvalho.
Éramos os dois Diretores do IEF. Fomos a primeira dupla de
Engenheiros Florestais que o IEF teve na história, na gestão do
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saudoso Governador Tancredo Neves. Negociamos o Pró-Floresta.
Nessa mesma gestão, fomos a Moscou fazer um curso, pela ONU,
com a intenção de montar, em Minas, o monitoramento por imagem
de satélite.

Efetivamente, fizemos a primeira fotografia, que depois a brilhante
gestão do Dr. Humberto traduziu nesse documento magnífico que
acaba de ser lançado, ou melhor, que está sendo concluído com o
inventário florestal, que é o Zoneamento Econômico-Ecológico.

Ainda me remeto a uma outra questão, trazida por um outro
palestrante, o Ministro Paulino Cícero, muito culto, para homenagear
uma outra pessoa tremendamente culta, o Prof. Edson Potsch
Magalhães, ex-Reitor da Universidade de Viçosa, que dizia: “Nós
temos de deixar de ser os Dom Quixotes da Dulcinéia natureza”, ou
seja, deixar de pensar em coisas que não são factíveis - muitas vezes
a própria legislação -, como o Prof. Valverde observou aqui, com
clareza. Tentarei aprofundar-me, por meio de minha fala, um pouco
mais no tema porque, se quisermos ter atitude quixotesca, faremos
uma tremenda arquitetura no vácuo, onde os dados serão sempre as
idéias e não os fatos; o material será sempre as teses, e não os
homens; o lugar será sempre o planeta, e nunca o País; as gerações
serão sempre as futuras, e nunca as atuais. Ou seja, não adianta essa
arquitetura no vácuo se não pensarmos no nosso dia, nos nossos
problemas e em nossas situações.

Com isso, gostaria de dizer que a abrangência da cadeia produtiva
florestal é imensa. Trata-se de uma das maiores cadeias produtivas
que se conhece. Diria, numerando, que ela possui uns 30% no meio
ambiente, uns 30% na indústria e uns 40% na floresta. O que
aconteceu historicamente é que a parte florestal, nas décadas de 60 e
70, foi muito desenvolvida por meio de incentivos fiscais. O modelo
que tínhamos à época para trabalhar o solo era o modelo que está
nos projetos do IBDF. Se os senhores analisarem os arquivos o verão
lá. E esse modelo era derrubar, “enleirar”, queimar. Esse era o
processo de preparo do solo. Errado? Não, era o processo da época.
Fizemos corretamente.

Os incentivos trouxeram avanços fantásticos em termos de
tecnologia, a ponto de sermos, como o Prof. Valverde disse, a ponta
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de toda tecnologia de produção de floresta de rápido crescimento.
Hoje, com o fim dos incentivos fiscais, as plantações florestais

desceram a um nível quase de inexistência. Ficamos com a indústria,
com a tecnologia e com os recursos; o meio ambiente, com as leis e
com a administração; e aqui no meio, nada. Os dois, como em uma
queda de braço, forçando as plantações florestais para baixo, às
vezes colidindo, às vezes se entendendo. Fazemos isso até hoje.
Estamos tentando - este é o momento, e este seminário nos traz a
oportunidade - alçar as plantações florestais ao seu devido lugar, para
que ela, juntamente com as partes rurais e ambientais, possam trazer
o que chamamos de sustentabilidade da produção florestal.

No “Aurélio”, verifiquei o conceito de sustentabilidade, que seria a
qualidade de ser sustentável, e sustentável é o que se pode sustentar.
Por que estamos usando essa terminologia? Queremos fazer um
corte, um viés, para uma coisa muito atual, colocada pelo Sr.
Bernardo Vasconcelos, assim como pelo Ministro Paulino Cícero, que
é a intenção da assinatura efetiva do pacto de sustentabilidade pelos
empresários mineiros, por iniciativa dos empresários da siderurgia.

Quero falar um pouco sobre essa sustentabilidade, citando o art. 20
do Código Florestal Brasileiro, o qual agora lerei: “As empresas
industriais que, por sua natureza, consumirem grandes quantidades
de matérias-primas florestais serão obrigadas a manter, dentro de um
raio em que a exploração e o transporte sejam julgados econômicos,
um serviço organizado que assegure o plantio de novas áreas em
terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção, sob
exploração racional, seja equivalente ao consumido para seu
abastecimento”.

Comungo com o que diz o Prof. Renato Valverde: isso é um suícidio
porque estamos, com uma penada legal, eliminando a lei natural de
oferta e procura. Eliminamos todo o mercado e extirpamos a
participação do produtor rural. Felizmente, com o tempo, algumas
janelas se abriram. Hoje há possibilidade de se incluir o produtor rural,
o trabalho integrado das empresas, mas prevalece a questão original
da auto-sustentabilidade. O que a auto-sustentabilidade traz?
Naturalmente forçarei um grande empresário - e aqui falo em grandes
consumidores - a ser auto-suficiente.
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A primeira idéia é a concentração fundiária, o latifúndio. Quer dizer,
como ambientalistas, vamos defender uma causa de concentração de
terra? Penso ser isso um pouco complicado. Segundo ponto: vamos
ter plantios extensos, porque evidentemente a economia de escala é
exigida em um projeto que tenha em vista obter custo-benefício
satisfatório. Temos ainda a redução do mercado, pois, se sou auto-
sustentável, não vou ao mercado comprar e, assim, não haverá
produto nem preço; não se formarão condições ideais para que o
mercado funcione. O afastamento do produtor rural será algo natural,
visto que, se não há mercado, não há para quem vender, para que
plantar? Conforme exposto, é preciso considerarem-se todos os riscos
relativos a prazo, falta de financiamento e alguns desentendimentos
referentes a questões legais. Isso, com certeza, induz o êxodo rural.
Ora, se estou promovendo concentração, se não estou trabalhando
com parcerias, se estou realizando minha auto-sustentabilidade, estou
induzindo o êxodo rural. Ademais, dessa forma, estou também
marginalizando aqueles que não forem auto-sustentáveis, como prevê
a lei.

Gostaria que alguém do Ministério Público ouvisse este depoimento
sincero. Vamos apoiar o empresário que quiser ser auto-suficiente. É
fantástico! O pacto de sustentabilidade é muito bem-vindo. Entretanto
devemos também criar mercado para que aqueles que não têm
competência, vontade, apetência ou não querem fazer isso possam ir
lá comprar sua matéria-prima, assim como o fazem o dono do
frigorífico, que vai lá comprar o boi, o produtor de suco, que vai lá
comprar a laranja, os que trabalham com a indústria canavieira, que
vão atrás dos agricultores, por meio de parcerias, arrendamentos ou
compra. Criar o mercado florestal, essa é a pedra de toque.

Como salientou o Dr. Humberto, quanto ao abastecimento de
matéria-prima de floresta plantada, temos um déficit de 50%. Seria
urgente mudarmos essa situação. Fizemos uma conta rapidamente e
obtivemos o seguinte resultado: 600.000ha de agregação a
1.200.000ha que já estão plantados. Aparentemente, a situação seria
resolvida. Esse é um cálculo grosseiro, mas basicamente seria isso.

Teríamos de criar facilidades e incentivos para a expansão da base
florestal, utilizando os produtores rurais. O IEF faz um esforço
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hercúleo de plantio - fui conselheiro desse Instituto por duas gestões e
sempre disse isso -, mas isso não denota, não envolve, não termina
numa política florestal, cujo plantio teria de ser muito maior que esse
trabalho dos 21.000ha que conseguiu, de forma brilhante, no último
ano.

Promover a multifuncionalidade da floresta. O que acontecerá se
houver a auto-sustentabilidade ou o plantio vinculado, ancorado numa
determinada empresa? O uso da floresta será um só. Se eu me
vincular a uma empresa de siderurgia, o produto será o carvão; se me
vincular a uma empresa de celulose, o produto será para a celulose.
Se o produtor é financiado, se o governo cria fundos e condições de
investimento em florestas, ele é independente, faz na floresta o que
melhor lhe aprouver. Para a sociedade, temos uma diversidade muito
grande de uso. A multifuncionalidade da floresta é muito interessante
e permite ainda outra categoria de produtor, que dá um balanço
positivo interessantíssimo. Trata-se daquele produtor que resolve
integrar a agricultura à pecuária com atividade florestal, dando um
balanço ambiental terrivelmente positivo, com ganhos ambientais,
inclusive no mercado de créditos de carbono.

Consolidar e expandir o mercado florestal. Na verdade, temos de
consolidar com esse plantio emergencial, para que se dê
sustentabilidade, seja pelo pacto, seja pelo mercado. Temos de criar
essa condição de sustentabilidade e expandir. Há quantos anos não
ouvimos falar em investimento de peso na indústria de base florestal
em Minas? Estamos ouvindo falar agora na duplicação da Cenibra.
Alguém falou em fábrica de celulose.

Mas as fábricas de celulose no Brasil investiram
US$15.000.000.000,00 nos últimos 10 anos. Onde está Minas Gerais?
O que investimos na área de siderurgia para aumentar nossa
produção? Estamos mais ou menos estagnados. E ainda estamos
com um déficit de 50%. Ou seja, há alguma coisa muito errada que
precisa mudar. E urgentemente, senão iremos realmente à
bancarrota.

Em Minas Gerais, segundo a AMS, os plantios - e como fizemos a
expectativa de 2007 - vão nessa ordem de 64.000ha até 180.000ha
por ano. Se fizermos a soma disso, a partir de 2001 a 2007,
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plantamos ou reformamos cerca de 1.200.000ha a 800.000ha.
Restariam aproximadamente uns 300.000ha ou 400.000ha para
reformar. Fizemos um estudo e necessitaríamos, para abastecer a
indústria de base florestal, no nível da demanda de 2006, de
256.000ha. Aquela parte de baixo corresponderia aos plantios que os
senhores viram no gráfico anterior, em que 18% seriam a reforma do
que é remanescente dos 1.200.000ha, e a parte verde seria a
agregação de novos plantios para que tivéssemos a sustentabilidade
já em 2015. Só podemos fazer as coisas com o horizonte mínimo de
sete anos de resposta. Esse é um dos problemas, uma das
características da atividade florestal que é de longo prazo.

Esse seria o gráfico do resultado de agregar 600.000ha de
plantações florestais de 2008 até 2015, em uma primeira fase, até
2014, com acréscimo de 4% ao ano, depois deixando estabilizado. Em
2015, teríamos a sustentabilidade se agregássemos esses 600.000ha.
Não agregaríamos nenhum tostão no PIB da indústria de base
florestal mineira. Trocaríamos as peças do carro. Simplesmente
deixaríamos de consumir matéria-prima nativa para consumir matéria-
prima de floresta plantada.

Esse é o nosso recado. Esperamos que o Ministério Público do Meio
Ambiente principalmente entenda que a atitude voluntária de auto-
sustentabilidade do empresário mineiro é a desejável. A atitude
forçada levará a desvios que são nocivos ao meio ambiente. Uma
política sadia e de mercado, é o que todos queremos. Essa é nossa
mensagem. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

O Sr. Presidente - A Presidência responde à pergunta do produtor
florestal Celso Chagas: “Qual o representante do BDMG no Norte de
Minas, como em Montes Claros e em Salinas? A quem devo procurar
na busca de financiamento florestal?” Deve procurar o posto avançado
da Fiemg ou da CDL. Para financiamento rural, a cooperativa de
Crédito Rural da região.

As outras perguntas foram entregues aos respectivos responsáveis
pelas palestras, depois serão encaminhadas às entidades e às
pessoas que fizeram os questionamentos.
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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2008

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

ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Inexistência de quórum para votação - Discussão, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.250; discurso
do Deputado Irani Barbosa; encerramento da discussão - Inexistência
de quórum especial para votação de veto - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Irani Barbosa - 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 - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h14min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte
Ata

- O Deputado Deiró Marra, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, em primeiro lugar,

solicito a palavra para protestar, porque eu estava inscrito para discutir
o veto que o Governador mandou para esta Casa à emenda de minha
autoria, que beneficiava cooperativas de taxistas em Minas Gerais, e
não houve a chamada para discussão. Eu estava inscrito. Esta Casa
permanecerá da forma em que se encontra, com acordos sendo
rompidos? Não foi feita a chamada do Deputado Irani Barbosa,
conforme consta na ata, para discutir. Então gostaria de solicitar a V.
Exa. que respondesse a esta questão de ordem: esta Casa pode
continuar dessa forma? Se assim for, voltaremos outra vez à estaca
zero. Ou esta Casa vai continuar fazendo as coisas corretamente ou
vamos entender que ninguém está querendo discutir o óbvio. Quando
se colocam num projeto de lei benefícios às cooperativas e se
discriminam as cooperativas dos taxistas em Minas Gerais, a
discussão pode tornar-se a maior que já se viu neste Estado. Digo a
V. Exa. que vamos transformar isso num protesto gigantesco, porque
no projeto de lei se beneficiam as cooperativas dos grandes, enquanto
os taxistas, porque são pequenos, não têm sequer o respeito dos
assessores do governo e desta Casa. Aqueles que apreciaram o veto
viram que no projeto de lei constava o mesmo benefício que eu queria
conceder aos taxistas. Diante disso, deram uma desculpa
esfarrapada, dizendo que eles não poderiam ser diferenciados dos
taxistas não-associados. Portanto gostaria que V. Exa. revisse o
encerramento da discussão, já que não fui chamado para discutir, fato
este que, na minha opinião, transforma a Presidência desta Casa num
lixo, pois onde não se mantêm acordos não se mantém respeito. Não
tiveram respeito com os taxistas de Minas Gerais, porque seus
interesses estavam traduzidos numa emenda do Deputado Irani
Barbosa. Pularam por cima, não chamaram o Deputado para discutir.
Por isso, mais uma vez, solicito a V. Exa. que reveja os atos do
Presidente que o antecedeu, reabrindo a discussão. Gostaria que V.
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Exa. me respondesse, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Irani Barbosa que, conforme

o art. 244 do Regimento Interno, “Excetuados os projetos de lei
orgânica, estatutária ou equivalente a código, nenhuma proposição
permanecerá na ordem do dia para discussão, em cada turno, por
mais de seis reuniões”. Por esse motivo, o veto teve sua discussão
encerrada na reunião ordinária realizada hoje, à tarde.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, esse é um requerimento-
rolha, que V. Exa. conhece muito bem. Se não faz uso dele é porque
se submete a tudo que vem do governo; eu não. Obrigado.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Irani Barbosa que a
Presidência está cumprindo o Regimento Interno. Se V. Exa. participa
de todas as reuniões, conhece as pautas. Sendo assim, poderá
verificar se essa proposição constou na pauta das reuniões
realizadas.

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 - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum para votação, mas que há para discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

18.250, que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no
Estado. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Irani
Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, faremos um preâmbulo
sobre o assemelhamento das razões do veto. Deputado João Leite, V.
Exa. que está se preparando, neste momento, para apoiar esta
grande coligação PT-PSDB, V. Exa. que é um grande lutador pela
união, unificação e pacificação dessas Minas Gerais, que começam
em Belo Horizonte, pode ver que passamos a trocar os políticos pelos
técnicos. E o Sr. Márcio Lacerda tem um histórico de honradez e
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honestidade que deixa qualquer um, como diria o Deputado Luiz
Humberto, cor-de-rosa por dentro.

Sr. Presidente, discutirei, em seguida, o Veto Parcial à Proposição
de Lei nº 18.250, mas não poderia deixar de fazer uma correlação
com o que aconteceu no Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.197.
Com quase 26 anos na política, nunca vi desculpa tão esfarrapada
como a dos técnicos que assessoram hoje o governo do Estado,
principalmente na Secretaria de Fazenda. Vejam bem o que veio no
projeto de lei do Governador do Estado para reduzir o ICMS do Sr.
Robson e outros.

No § 42 do projeto de lei - Deputado João Leite, gostaria que V.
Exa., que sempre defendeu os taxistas de Belo Horizonte, prestasse
atenção, por favor -, “fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no
prazo, nas condições previstas em regulamento a reduzir para zero
por cento a carga tributária nas operações internas, com mercadorias
de propriedade do cooperado ou associado, a ele destinada, quando
promovidas pela cooperativa ou associação de que ele faça parte,
instituída para cumprir obrigações tributárias em nome de seus filiados
e detentora de inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do
ICMS, nos termos do regulamento”. Isso quer dizer o seguinte: o
produtor de café cooperado fica isento de ICMS de sua fazenda para
a cooperativa e vice-versa, o que acontecer não tem problema porque
são operações consideradas internas. Mas se V. Exa. for um produtor
de café que não estiver ligado à corriola, quer dizer, à alguma
cooperativa, V. Exa. será diferenciado no tratamento com o ICMS,
porque, no momento em que o seu café, colocado no saco, sair da
porta da fazenda, e aparecer um desses fiscais da Secretaria de
Fazenda, V. Exa. será multado. Então, tecnicamente, o governo não
vê distinção entre o fazendeiro, que não é cooperado, e o cooperado.
Tanto faz: o cara pode ser cooperado e tem um tratamento; já o não-
cooperado tem outro tratamento completamente diferenciado. V. Exa.
veja o seguinte: parte do veto - não vou cansá-lo fazendo sua leitura -
faz referência à minha emenda, quando tive a pretensão de reduzir
para 3% o ICMS do álcool, da gasolina e do gás veicular para taxistas
cooperados, porque seria a única forma de fiscalizar o comércio
desses combustíveis para os taxistas, pois, de outra forma, o próprio
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Estado - e a razão nos dá essa condição - só poderia ser fiscalizado
por meio da cooperativa. Nós daríamos a mesma alíquota de ICMS
aos táxis: 3%; igual a que é dada à TAM, à GOL e a outras
privilegiadas, que pagam 3% pelo ICMS do nosso combustível. Mas
os técnicos do Estado, não sei se por razões de integridade ou de
corrupção, porque ambas andam no mesmo fio da navalha, dizem, o
seguinte, no veto: “Inexiste qualquer dessemelhança entre os taxistas
vinculados à Cooperativa de Táxis e os demais, que justifiquem serem
os primeiros beneficiados com carga tributária reduzida. Tal redução
teria efeito de promover a concorrência desigual entre os motoristas
autônomos de táxi, o que é expressamente vedado pela Constituição
e contraria o interesse público”.

Deputado João Leite, o veto me faz sentir como V. Exa. se sente
neste momento, em que um técnico tem mais valor que a sua carreira
política, que a sua integridade, que a sua posição política dentro do
Estado de Minas Gerais. V. Exa. acaba de ser trocado por um Márcio
Lacerda, assessor do Ministro Walfrido dos Mares Guia - não sei se
assessor ou puxa-saco -, envolvido com o escândalo do “mensalão”,
um homem que atende aos interesses da Telemar, da Andrade
Gutierrez e de outros mais abastados. Sinto-me como V. Exa. se
sente neste momento com esse veto: para o taxista tem razões até
constitucionais, mas as outras cooperativas vieram no projeto de lei do
governo.

Gostaria de dizer que sou, fui parceiro do Governador Aécio Neves,
mas não posso compactuar com esse tipo de coisa que levam para
um Governador assinar. Isso é deprimente, tão deprimente quanto
dizer que um técnico, mesmo envolvido com o “mensalão”, é mais
honrado que V. Exa. para ser candidato do PSDB em Minas Gerais.
Muito obrigado.

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

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para a

votação dos vetos, e tendo em vista que estes provocam o
sobrestamento das demais matérias constantes na pauta, a
Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para a especial de amanhã, dia 26, às 9 horas, e para a
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para ordinária na mesma data, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/3/2008
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, a Deputada Elisa Costa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Registra-se a presença do Deputado João Leite. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o
balanço das emendas populares ao PPAG voltadas para as políticas
de atenção aos direitos da criança e do adolescente, a definir e
discutir, com os movimentos sociais, as prioridades de atuação da
Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente para
2008 e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento das seguintes correspondências publicadas no “Diário do
Legislativo” na data mencionada entre parênteses: das Sras. Janete
Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg; Fabiana de Lima Leite,
Superintendente de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de
Defesa Social (6/3/2008); e dos Srs. Luiz Antônio Chaves, Diretor-
Geral do Iter; Frederico César Silva Melo, Subsecretário de Gestão;
Paulo Antônio M. de Avelar, Subsecretário de Obras Públicas
(8/3/2008). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos e
Coordenador do Comitê Estadual do Pacto Um Mundo para a Criança
e o Adolescente do Semi-Árido; Luiz Guilherme Gomes, representante
do Programa Selo Unicef em Minas Gerais; e as Sras. Regina Helena
Mendes Cunha, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Minas Gerais; Fernanda Flaviana de
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Souza Martins, Coordenadora Especial da Política Pró-Criança e
Adolescência, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
Ana Penido, Coordenadora do Programa Selo Unicef do Estado de
Minas Gerais, São Paulo e Sul do País; Maria Alice da Silva,
Secretária Executiva da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Minas Gerais, representando Maria das Graças
Fonseca Cruz, da Coordenação da Frente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Minas Gerais; Elvira Míriam Velloso de
Melo Cosendey, Coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao
Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente; Dinéia Domingues,
representante do Fórum Mineiro de Educação Infantil; que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão em
que solicita manifestação de aplauso desta Casa pelo aniversário dos
quatro anos de criação do Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e ainda que o texto original do requerimento integre
a referida manifestação; André Quintão, Carlin Moura e João Leite em
que solicitam reunião conjunta da Comissão com a de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, para em audiência pública, debater
a exploração do trabalho infantil e do adolescente na prática do futebol
de rendimentos no Estado, com convidados que mencionam. O
Deputado João Leite retira-se da reunião. O Presidente recebe
requerimento de sua autoria e do Deputado Carlin Moura em que
solicitam seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação,
pedindo informações sobre os procedimentos adotados para a criação
e a implementação das atividades do Conselho do Fundeb, conforme
o disposto no art. 24 da Lei Federal nº 11.494, de 20/7/2007, que
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
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Fundeb. 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 março de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - Gustavo

Valadares.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.110, 2.119, 2.128 e 2.135/2008
(Deputado Gilberto Abramo); 2.113, 2.116, 2.126 e 2.133/2008
(Deputado Sebastião Costa); 2.111, 2.118, 2.124 e 2.130/2008
(Deputado Delvito Alves); 2.122, 2.123, 2.125, 2.136 e 2.139/2008
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.117, 2.120, 2.127, 2.132 e
2.134/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); e 748/2008 (Deputado Hely
Tarqüínio, em virtude de redistribuição); 2.114, 2.121, 2.131 e
2.138/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.129 e 2.137/2008.
(Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 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 1.420/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 1.660/2007 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição); 2.015/2008
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com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 2.048/2008 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
2.096/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). São convertidos
em diligência ao DER-MG o Projeto de Lei nº 593/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o Projeto de Lei
nº 1.556/2007 (relator: Deputado Neider Moreira); à Secretaria de
Saúde e ao Igam o Projeto de Lei nº 1.848/2007 (relator: Deputado
Neider Moreira); ao Procurador-Geral de Justiça o Projeto de Lei nº
1.979/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); à Secretaria de
Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 2.059/2008 (relator:
Deputado Sebastião Costa). Os pareceres sobre os Projetos de Lei
nºs 699, 1.855, 1.956 e 2.014/2008, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos
respectivos relatores, Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sargento
Rodrigues, Hely Tarqüínio e Sebastião Costa. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Neider Moreira, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo
nº 1 do Projeto de Lei nº 1.022/2007, no 1º turno, o Presidente solicita
vista do parecer. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.376/2007 (relator: Deputado Neider Moreira). O
Projeto de Lei nº 1.973/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, aprovado pela Comissão.
O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.138/2008, no 1º turno, deixa de
ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
respectivo relator, Deputado Sargento Rodrigues. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei nº 2.162/2008, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de
vista do Deputado Neider Moreira. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres que concluem pela constitucionalidad, legalidade e
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juridicidade dos Projetos de Lei nºs 999 e 1.754/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 1.824/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 1.867, 1.904, 2.016/2007 este com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.870, 1.953 e 2.069/2008
(relator: Deputado Sebastião Costa); 1.935 e 1.988/2008 este com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de
redistribuição); 1.997, 2.060, 2.066, 2.099 e 2.104/2008 (relator:
Deputado Delvito Alves); 2.009, 2.063, 2.102 e 2.105/2008 (relator:
Deputado Neider Moreira). 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 baixados em
diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.103, 2.110, 2.124, 2.127
2.132/2008; e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 2.114/2008. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.747/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.747/2007 dispõe sobre normas para o exercício da prestação de
serviços de manobra e guarda de veículos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

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

Fundamentação
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A proposição visa a disciplinar o funcionamento de empresas
especializadas no serviço de manobrista, comumente oferecido a
clientes de restaurantes, bares e casas noturnas, mas contratado
também para atender a convidados de festas particulares. O
crescimento do número de veículos nas cidades de médio e grande
porte, por um lado, e a facilidade e segurança de embarcar e
desembarcar na porta do estabelecimento comercial ou da casa em
que esteja realizando-se a festa, por outro, incentivaram o surgimento
e a expansão desse serviço.

Observa-se que o projeto foi aprimorado na Comissão de
Constituição de Justiça, por meio do Substitutivo nº 1. Esse
substitutivo reporta-se à Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no tocante às
penalidades a que ficarão sujeitos os estabelecimentos que não
cumprirem a norma.

Constata-se que a adoção das medidas propostas vai ao encontro
dos interesses dos consumidores, que ficarão mais protegidos quando
entregarem seus veículos às empresas responsáveis pela guarda,
uma vez que, no caso de furto ou dano, eles terão a certeza de que a
empresa terá condições de ressarci-los do prejuízo. Por serem
empresas prestadoras de serviços, comumente não dispõem de
patrimônio com o qual possam responder no caso de dano ou furto de
veículos sob sua responsabilidade.

Como já foi observado pela Comissão de Constituição e Justiça,
tramita nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 351/2007, que
estabelece que a pessoa jurídica que mantenha serviço de
estacionamento privado com fins lucrativos fica obrigada a contratar
seguro contra furto, roubo e dano de veículo sob sua guarda. Essa
proposição não alcança os serviços de manobrista na porta de
estabelecimento comercial ou na hipótese de festas particulares. Não
é o caso, todavia, de se aprovarem duas proposições que
estabeleçam a mesma regra para empresas que respondem pela
guarda de veículos, em situações diferentes. Parece-nos mais
adequada a aprovação de um único diploma legal. Todavia, não cabe
propor a anexação das duas proposições, uma vez que o Projeto de
Lei nº 351/2007 aguarda sua votação em Plenário, não podendo mais
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ser alterado. Não nos compete apontar as alternativas regimentais
para que ambas as proposições resultem em uma única lei, mas
apenas alertar os membros desta Casa para a existência dos dois
projetos de lei que versam sobre matérias semelhantes.

Conclusão
Pela razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.747/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de março de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Carlos Pimenta.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/3/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Paulo Guedes, notificando o falecimento do Sr. José

Roberto Cançado Bruno, ocorrido em 16/3/2008, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade de Lagamar pelo aniversário

de emancipação desse Município (Requerimento nº 1.901/2008, do
Deputado Chico Uejo);

de congratulações com a comunidade de Arinos pelo 45º aniversário
de emancipação desse Município (Requerimento nº 1.903/2008, do
Deputado Delvito Alves);

de congratulações com a comunidade de Bonfinópolis de Minas pelo
45º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.904/2008, do Deputado Delvito Alves);

de congratulações com a comunidade de Formoso pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.905/2008, do Deputado Delvito Alves);

de congratulações com a comunidade de Augusto de Lima pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.906/2008, do Deputado Doutor Viana);
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de congratulações com a comunidade de Guarda-Mor pelo 45º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.930/2008, do Deputado Delvito Alves);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Três Marias pelas
inaugurações realizadas em 1º/3/2008 (Requerimento nº 1.931/2008,
do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelo
45º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.932/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Centro Universitário de Itajubá pela criação
e instalação do curso de Direito (Requerimento nº 2.083/2008, da
Comissão de Educação).
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