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Comissão de Meio
Ambiente e Recursos

Naturais na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.4.2008 703

9.4.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.4.2008 873

9.4.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.4.2008 875

9.4.2008 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.4.2008 989

9.4.2008 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

25.4.2008 1118

9.4.2008 9ª Reunião Ordinária da 26.4.2008 1241



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

Legislatura
10.4.2008 26ª Reunião Ordinária da

2ª  Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.4.2008 624

10.4.2008 12ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Associação de

Criminalística do
Estado de Minas
Gerais - Acemg -
pelos 40 anos de

Fundação

16.4.2008 690

10.4.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.4.2008 876

10.4.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.4.2008 1242

14.4.2008 6ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

16.4.2008 704



Ordinária da 16ª
Legislatura

14.4.2008 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

18.4.2008 880

14.4.2008 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos

Naturais na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.4.2008 881

15.4.2008 27ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

17.4.2008 706

15.4.2008 19ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.4.2008 967

15.4.2008 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.4.2008 991

15.4.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

25.4.2008 1119



Legislatura
15.4.2008 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.4.2008 1242

15.4.2008 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.4.2008 1244

15.4.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.4.2008 1293

15.4.2008 7ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

30.4.2008 1318

16.4.2008 28ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

18.4.2008 808

16.4.2008 20ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.4.2008 976

16.4.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª

Sessão Legislativa

25.4.2008 1121



Ordinária da 16ª
Legislatura

16.4.2008 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.4.2008 1245

16.4.2008 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.4.2008 1294

16.4.2008 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.4.2008 1296

17.4.2008 29ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

19.4.2008 926

17.4.2008 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.4.2008 1298

17.4.2008 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.4.2008 1300

22.4.2008 30ª Reunião Ordinária da 24.4.2008 998



2ª  Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
22.4.2008 21ª Reunião

Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.4.2008 1207

23.4.2008 31ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

25.4.2008 1083

23.4.2008 22ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.4.2008 1225

23.4.2008 23ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.4.2008 1230

23.4.2008 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.4.2008 1246

23.4.2008 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.4.2008 1301



24.4.2008 32ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

26.4.2008 1190

24.4.2008 Solenidade Realizada
na 32ª Reunião
Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Lions
Club Internacional

pelos 90 Anos de sua
Fundação e o Leo

Clubes pelos 50 Anos
de sua Existência

29.4.2008 1268

24.4.2008 13ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Grupo
Galpão pelos 25 Anos

de sua Criação

29.4.2008 1279
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento da Deputada Elisa Costa; questão de ordem; leitura e
votação do requerimento; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.197; questões de ordem; leitura de trechos do
veto; questão de ordem; requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; votação secreta do veto ao art. 8º da Proposição de Lei
nº 18.197; manutenção; votação secreta do veto ao § 61 acrescido ao
art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, pelo art. 1º da Proposição de Lei nº
18.197; manutenção; declaração de voto - Votação, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.250; manutenção;
declaração de voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - 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 -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - 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 - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
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- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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
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 Paulo Cesar, 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 a 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 da Deputada Elisa

Costa, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.251 seja apreciado logo após o
Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.256.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, só para esclarecer os

Deputados, peço a V. Exa. que solicite novamente a leitura do
requerimento, para que possam posicionar-se.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura do
requerimento.

O Sr. Secretário (Deputado Lafayette de Andrada) - (- Lê o
requerimento.) Ou seja, o Veto à Proposição de Lei nº 18.251 passa a
ser o último veto a ser apreciado.

O Deputado Irani Barbosa - E qual passa para a frente?
O Sr. Secretário - O primeiro permanece como está, e o terceiro, o

Veto à Proposição de Lei nº 18.251, vai para o final dos vetos. Repito:
o primeiro permanece como está.
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O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Eu voto “sim”, Sr. Presidente.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, meu voto também é “sim”.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

18.197, que altera as Leis nºs 6.763, de 26/12/1975, que consolida a
legislação tributária do Estado; 12.733, de 30/12/1997, que dispõe
sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a
realização de projetos culturais no Estado; 14.937, de 23/12/2003, 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.

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Gostaria de esclarecer algumas

questões e, para isso, peço a V. Exa. um pouco de paciência. Alguns
comentários feitos na Casa levam-nos a um raciocínio às vezes lógico
e às vezes apaixonado. Hoje, por exemplo, quando conversava com o
Deputado Hely Tarqüínio e outros, perguntei-lhe se, caso eu tivesse
de me submeter a uma cirurgia de estômago, de pulmão, ou qualquer
outra, ele a faria sem olhar o diagnóstico e os exames de imagem. Ele
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me respondeu: “Impossível. Para se fazer uma cirurgia, tem de se ver
as radiografias, exames e fazer o diagnóstico do paciente”. Gostaria
de dizer que esse foi um comentário sem nenhum nível de crítica, mas
dou-me o direito de fazê-lo. Ao Deputado Hely Tarqüínio, membro da
Comissão de mérito desta Casa, foi-lhe impedido saber quem são os
beneficiários da anistia. Resultado: estamos fazendo uma cirurgia sem
saber o diagnóstico do paciente. Isso é temerário, Sr. Presidente. Veja
V. Exa. que, em outro ponto, aqui revogamos 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. Sr.
Presidente, votamos aqui, não sei se há dois, quatro, seis - não
lembro há quanto tempo -, o projeto de lei do Deputado Leonardo
Moreira, em que se estabelecia e determinava que o controle de
combustíveis, desde a saída da Petrobras, ao entrar na tancagem das
distribuidoras, das megadistribuidoras, e daí para a frente, seria
controlado por um lacre eletrônico - e hoje há 10, 15 empresas
diferentes que o fabricam -, e protegeria o consumidor, inclusive da
gasolina “batizada”, roubada. Alguns - posso afirmar que é verdade -
dizem que a gasolina roubada, que a gasolina “batizada”, já sai direto
das grandes empresas. Por exemplo, devido à corrupção, que não é
usual neste país, seria feito o seguinte: alguém encomenda 10
milhões de litros de gasolina, tendo só de transferir de tanque para a
distribuidora ao lado. Aí, o sujeito, ao invés de mandar os 10 milhões
de litros, mandaria 15 milhões de litros. Um acertinho por fora aqui,
um acertinho por fora ali... E a grande empresa, que tem sua base ali
do lado, bem ali do ladinho, manda essa gasolina sem nota para
desová-la, e essa gasolina sem nota aproveita e dá um passeio, vai
para às “batizadoras”, passa nas igrejas - obviamente, para receber o
batismo ou, em alguns casos, a extrema-unção. E temos uma lei, Sr.
Presidente, que protege o consumidor, porque cria o lacre eletrônico,
e haveria fiscalização desde a saída da Petrobras até a entrada nas
tancagens das grandes empresas; no transporte do caminhão até o
posto de gasolina; e, da entrada daquele combustível na bomba, no
tanque de gasolina no posto até sua saída final, na bomba, ele seria
acompanhado, assim como os países europeus acompanham o boi na
nossa fazenda, a uva que aqui é produzida e vai para os
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supermercados da Europa. E só falta uma coisinha nessa lei:
regulamentação. E ela não se encontra regulamentada porque isso
interessa aos fiscais leais da Secretaria de Fazenda, ou será porque
iria medir o quanto de combustível gasta uma empresa de ônibus,
quanto entrou no tanque do posto de gasolina e quanto saiu. Pedi ao
meu grande amigo Lafayette de Andrada que fizesse a leitura de dois
trechos para saber se eu estava confuso - e continuo confuso ainda,
porque não entendo como se manda, num projeto de lei, um artigo
beneficiando as cooperativas e, nas razões do veto, eloqüentemente...
Gostaria que V. Exa. solicitasse a leitura do veto e do projeto, para
mostrarmos aos Deputados desta Casa onde estão as confusões e as
coincidências que tanto “desassemelham”, como dizem os eloqüentes
e grandes técnicos da nossa Secretaria de Fazenda, que vazam
governos, governos e governos, e todo ano ocorre essa anistia
famigerada que prejudica o cidadão que anda direito, paga seus
impostos em dia.

O Sr. Presidente - V. Exa. tem experiência pelos vários mandatos
nesta Casa. Informo ao Deputado Irani Barbosa que esse projeto
tramitou aqui, foi constituída comissão especial, que teve a
oportunidade de discutir o tema. O veto foi publicado no dia 9/2/2008.
Portanto, os 77 Deputados tiveram a oportunidade de tomar
conhecimento, debater e discutir a matéria, que ficou em discussão no
Plenário por seis reuniões. Sendo assim, não vejo por que o Deputado
dizer que existe desconhecimento da causa. Estamos num processo
de votação.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, há desconhecimento da
Casa porque o projeto passou pela comissão de veto e nem sequer
ficou semelhante àquele que aprova benefícios para as cooperativas -
algumas, é óbvio -, excluindo as cooperativas de taxistas. Não estou
pedindo nada que não seja um direito, ou seja, a leitura do que está
sendo votado. Somente isso.

O Sr. Presidente - V. Exa. solicita a leitura do veto que está na
pauta?

O Deputado Irani Barbosa - De todo o processo do veto que chegou
a esta Casa, Sr. Presidente. É um direito.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que são mais de 40
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páginas.
O Deputado Irani Barbosa - Que fossem mil páginas, Sr. Presidente.

Temos o direito de pedir a leitura.
O Sr. Presidente - Temos a oportunidade, neste Plenário, de discutir

todas as propostas e proposições. Sinto muito, porque, às vezes, não
existe quórum necessário para isso.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, isso não é problema
meu. São 77 Deputados, e sou um deles.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda apenas à
leitura dos dois dispositivos vetados.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, solicitei a leitura das
razões do veto, e o processo tem de ser lido de capa a capa. Essa
não é a vontade do Presidente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Pela ordem, Sr. Presidente.
Indago à Presidência, e talvez isso possa satisfazer o Deputado Irani
Barbosa, se não seria melhor fazer a leitura dos dois artigos que
foram vetados e as razões do veto.

O Deputado Irani Barbosa - O § 42 do projeto que veio para ser
votado nesta Casa e as razões do veto. Diante da mesma coisa, mas
para beneficiar taxistas, foi vetado pelo governo. Invocaram até o
Papa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
leitura dos dispositivos vetados e das razões do veto.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria que fosse feita a
leitura do parágrafo que veio com o projeto. Dessa forma, as razões
do veto ficarão no original.

O Sr. Secretário (Deputado Lafayette de Andrada) - Vou ler o § 42
do art. 7º: “Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e
nas condições previstas em regulamento a reduzir para 0% a carga
tributária das 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 em nome de seus filiados e detentora de inscrição
coletiva no cadastro de contribuintes do ICMS nos termos do
regulamento.”

O Deputado Irani Barbosa - Agora gostaria que V. Exa. lesse as
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razões do veto. Não precisa ser todo o veto, somente a parte que fala
dos taxistas, Sr. Presidente. Somente isso.

O Sr. Secretário - Razões do veto ao § 61. “A proposição de lei em
epígrafe origina-se do Projeto de Lei nº 1.585/2007, de autoria do
Poder Executivo, encaminhado à Assembléia Legislativa por meio da
Mensagem nº 99/2007. Em sua tramitação na Casa Legislativa, o
referido projeto de lei sofreu diversas modificações, decorrentes de
emendas apresentadas pelos nobres Parlamentares. Uma destas
emendas restou aprovada sob a forma de § 61 do art. 12 da Lei nº
6.763, de 1975, constante do art. 1º da Proposição de Lei nº 18.197,
que pretende reduzir para 3% (três por cento) a alíquota do ICMS
incidente sobre as operações internas com gás natural veicular,
gasolina e álcool para fins carburantes destinados a cooperativas de
táxis, para uso de seus cooperados. Tal dispositivo padece de vício de
inconstitucionalidade ao se contrapor ao preceito constitucional
insculpido na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da
Constituição Federal, em razão da matéria nele tratada depender,
para produção regular dos efeitos jurídicos que lhes são próprios, de
prévia aprovação em deliberação consensual dos Estados na forma
prevista pela Lei Complementar Federal nº 24, de 1975.”

É citada aqui também uma ação direta de inconstitucionalidade, e
penso que esse é o texto que V. Exa. gostaria que fosse lido. “A
Constituição Federal outorga aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para instituir o Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores e para conceder isenção, mas, ao mesmo tempo, proíbe
o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma
situação econômica. Observância aos princípios da igualdade, da
isonomia e da liberdade de associação. Ademais da flagrante ofensa
ao princípio da isonomia tributária, a renúncia tributária decorrente da
redução da tributação relativa ao combustível fornecido aos taxistas
redunda em impacto negativo para a receita estadual no montante de
R$6.204.861,00 por mês, totalizando uma renúncia fiscal de
R$74.458.336,00 ao ano, para a qual não se apresentou medida
compensatória da perda de receita, nos termos do art. 14 da Lei
Complementar Federal nº 101 2000.”

Questão de Ordem
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O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, estou formulando uma
questão de ordem. Não é encaminhamento de votação, mas uma
questão de ordem. Gostaria que me fosse respondido pela
Presidência qual a diferença que existe entre o artigo do governo no §
42... Ele é diferente daquela emenda que propusemos e foi
trabalhada, aliás, pelo Deputado Lafayette de Andrada, cuja família de
juristas transcende o descobrimento deste país. Foi feita a analogia.
Qual a diferença, Sr. Presidente? Que diferença de
inconstitucionalidade existe na cooperativa dos taxistas e nas outras?
Será que é alguma cooperativa de mineradores? Será que é alguma
cooperativa de grandes empresas aéreas? O cidadão afortunado que
tiver um jato a querosene não poderá abastecer com os 3%. Não há
diferença desse para o pessoal das grandes empresas. Sr.
Presidente, é só com paciência, um pouco de boa vontade e menos
subserviência que conseguiremos fazer deste Estado um lugar melhor
para se viver, e quem dera até do País.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a votação destacada do veto ao § 61 acrescido ao
art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, pelo art. 1º da Proposição de Lei nº
18.197. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

O Deputado Irani Barbosa - Prevalece a subserviência. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à 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"; 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 presença no painel que o façam
neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto,
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Em votação, o veto ao art. 8º da Proposição de Lei nº 18.197.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -
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Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Jayro Lessa - José
Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João -  Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 2
Deputados. Houve um voto em branco. Está, portanto, mantido o veto
ao art. 8º da Proposição de Lei nº 18.197. Em votação, o veto ao § 61
acrescido ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, pelo art. 1º da
Proposição de Lei nº 18.197.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz -  Domingos  Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz  Tadeu  Leite -  Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes  - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 36 Deputados. Votaram “não” 10
Deputados. Não houve voto em branco. Está, portanto, mantido o veto
ao § 61 acrescido ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, pelo art. 1º da
Proposição de Lei nº 18.197. Está, portanto, mantido, em turno único,
o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.197. Oficie-se ao Governador
do Estado.
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Declaração de Voto
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, agradeço aos nove

Deputados que se sensibilizaram com o que foi apresentado aqui e
lamento por aqueles que rejeitam apoiar os taxistas, mas aceitam
apoiar os usineiros, os “canistas” de ICMS e aquelas outras emendas
que vimos passar nesta Casa, que, lamentavelmente, vira um balcão
de negócios toda vez que há uma anistia, privilegiando o mau
contribuinte, o mau mineiro e aquele que hoje contribui para aumentar
a dengue em Minas Gerais. Da mesma forma que está começando a
assolar Vespasiano, daqui a uns dias veremos isso alastrado por toda
a grande Belo Horizonte. É lamentável, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, 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. A Presidência vai submeter a matéria à 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 presença no painel que o façam
neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto,
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta
- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - José
Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Wander Borges.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 37 Deputados. Votaram “não” 2
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Deputados, totalizando 39 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.250. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Declaração de Voto
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de pedir ajuda

aos amigos dos grandes empresários mineiros para que sugiram
àqueles que querem defender os taxistas que me ajudem a pedir -
quem sabe - ao Sr. Robson, Presidente da Fiemg, que compre um táxi
e ajude a reduzir, às vezes até para zero, a alíquota do táxi. Ou então
pegamos algum usineiro, trazemos aqui e pedimos: “Compre um táxi,
que aí nós baixamos até na boca da bomba”. 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 27, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/3/2008

Presidência do Deputado José Henrique
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 João Leite e
Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei nº 18.256; discurso do Deputado
Vanderlei Miranda; votação secreta; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; existência de quórum para votação;
renovação da votação secreta; manutenção do 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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
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Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
Ata

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

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 18.197 e 18.250,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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

Leite, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.256 seja apreciado em primeiro
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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 Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei nº 1.828/2007 seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à 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. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, trata-se do veto
parcial das Oscips. Num primeiro momento, houve um entendimento a
respeito da criação do conselho que vai ajudar na condução do
processo das parcerias. Mas, da forma como está colocado, ele
alcançava o projeto como um todo, enquanto, na verdade, a intenção
era tratar dessa questão das Oscips na relação das parcerias. O
PMDB encaminha pela manutenção do veto, lembrando que também
está em pauta o Projeto nº 2.162/2008, de minha autoria, que
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.
Nesse caso, propõe-se a criação de um conselho específico para
atuar junto a essas parcerias, com a intenção de dar muita
transparência e deixar claro para a sociedade como isso acontecerá.
Acredito que esse conselho poderá nos dar respaldo e tranqüilidade
em relação a essas parcerias. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo secreto, de acordo com o art. 261, 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
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ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência vai dar início ao processo e, para, para tanto,
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Em votação, o veto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados. Não há quórum

para a votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questões de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Pela ordem, Sr. Presidente. Acho difícil
fazer a chamada, pois tentei votar em quatro postos e não consegui.
Todos os quatros postos estavam desabilitados. Acho bom fazer uma
revisão nesta Casa. Vamos ver se sobra um dinheirinho para fazer a
reforma dos postos.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, se forem reformar os
painéis da Assembléia, acho que os elevadores também devem ser
reformados, pois cada Deputado perde de 5 a 10 minutos todas as
vezes que vai subir para o 2º andar.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Jayro Lessa
que essas medidas já foram tomadas. A Presidência verifica, de
plano, que já se configurou o quórum para votação, motivo pelo qual
vai 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:
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Eros Biondini - Getúlio Neiva -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -
Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 34 Deputados. Votaram “não” 5
Deputados, totalizando 39 votos. Está, portanto, mantido, em turno
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único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.256. Ofice-se ao
Governador do Estado.

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.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio e Walter Tosta,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Alencar da Silveira Jr. e Fábio Avelar. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a debater, em audiência pública, as
implicações decorrentes da transferência do terminal rodoviário de
Belo Horizonte, do Centro para o Bairro Calafate e comunica o
recebimento de ofício da Promotora de Justiça Marta Alves Larcher
justificando sua ausência nesta reunião e prestando esclarecimentos
sobre as providências tomadas pela Promotoria de Habitação e
Urbanismo em relação ao assunto em discussão. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Frederico Stefano
de Oliveira Arrieiro, Procurador-Geral da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Ricardo Lott, Assessor da Presidência da BHtrans;
Guilherme Neves, Presidente da Associação SOS Bairros, e Jurema
Marteleto Rugani, Diretora de Cidades do Instituto de Arquitetos do
Brasil - IAB -, que são convidados a tomar assento à mesa. Na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o
Deputado Délio Malheiros tece as considerações iniciais. Logo após,
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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 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 973/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Júlio); e 1.233/2007 na
forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Délio Malheiros, em
virtude de redistribuição). 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, 27 de março de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - Antônio Júlio.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
25/3/2008

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Juninho Araújo, Djalma Diniz, Gil Pereira e Almir Paraca (substituindo
este ao Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Délio Malheiros, João Leite e Célio Moreira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Juninho Araújo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Djalma Diniz, 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, as condições das vias de acesso ao Município
de Nova Lima, a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar
sobre proposições da Comissão; e comunica o recebimento de ofício
do Sr. Aluísio Augusto Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do
Ministério dos Transportes, publicado no “Diário do Legislativo” de
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15/3/2008. O Deputado Gustavo Valadares, Presidente da Comissão,
assume a condução dos trabalhos e interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Luiz Alberto Dias Mendes e Mário Augusto Andrade
Neves, respectivamente, Diretor de Operações e Coordenador da 1ª
Coordenadoria Regional do DER-MG, representantes do Sr. José
Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do mesmo órgão; Ricardo
Mendanha Ladeira, Diretor- Presidente da BHTRANS; Carlos Roberto
Rodrigues e Jaconias Gomes de Souza, respectivamente, Prefeito e
Vice-Prefeito Municipal de Nova Lima; e a Sra. Gorete Senna, editora
do “Jornal do Belvedere e Condomínios de Nova Lima”, 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. Registra-se
a presença dos Deputados Carlin Moura e Paulo Guedes. 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. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.818/2007. 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 seja
realizada audiência pública para debater questões referentes ao
asfaltamento da BR-367, nos trechos Minas Novas-Virgem da Lapa e
Almenara-BR-101; Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a situação da BR-367 e do Programa
Pró-Acesso na região dessa rodovia; Juninho Araújo, em que solicita
seja realizada visita ao Ministro dos Transportes, com a participação
de representante do DNIT, para obter informações sobre a duplicação
da Rodovia BR-381, no trecho Belo Horizonte-Governador Valadares;
e Gil Pereira, em que solicita seja formulado apelo ao DNIT com vistas
à restauração de ponte no Km 465 da BR-135. Neste momento, retira-
se o Deputado Djalma Diniz, substituído pelo Deputado Délio
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Malheiros, por indicação da Liderança do BPS. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
João Leite, em que pede sejam solicitadas às Prefeituras Municipais
de Belo Horizonte e Nova Lima informações sobre os
empreendimentos licenciados e em análise nas regiões fronteiriças
dos mencionados Municípios, especialmente nas áreas da BR-356 e
da MG-030; e Bráulio Braz, em que solicita seja formulado apelo ao
Ministro dos Transportes com vistas à reconstituição, em caráter de
urgência, do pavimento da BR-040, no sentido BH-Rio de Janeiro; e a
que seja dada atenção às precárias condições das rodovias federais
próximas à Capital mineira; e da Deputada Elisa Costa, em que
solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com as de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Política
Agropecuária e Agroindustrial para, em audiência pública, debater
estratégias para reinserção do Vale do Rio Doce na nova dinâmica de
desenvolvimento industrial do Estado, em especial as que busquem
viabilizar a instalação da Aracruz Celulose no Município de
Governador Valadares. 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 março de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Inácio Franco - Neider Moreira.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2008
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD), membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin
Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Luiz Tadeu 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 na pauta e a
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debater, em audiência pública, a construção e a gestão de complexo
penitenciário em Ribeirão das Neves. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Herbert José de Almeida Carneiro,
Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte;
Gustavo Gorgozinho, Defensor Público do Estado de Minas Gerais e
Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública; Rodrigo
Tôrres Oliveira, Vice-Presidente do Conselho Regional de Psicologia
de Minas Gerais; Virgílio Mattos, Doutor em Evolução dos Direitos e
Novos Direitos pela USL-Itália e Coordenador do Grupo de Pesquisa
"Violência, Criminalidade e Direitos Humanos da Escola de Direito
Hélder Câmara; e as Sras. Simone Andréia Silva, Juíza da Vara de
Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves; Luciana
Kéllen Santos Pereira Guedes, Promotora da Vara de Execuções
Penais da Comarca de Ribeirão das Neves, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Carlin Moura, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 291/2007, na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Luiz Tadeu 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 Durval Ângelo, em que solicita seja
realizada reunião para, em audiência pública, debater a situação dos
catadores de material reciclável na área central de Belo Horizonte; e
Ruy Muniz, em que solicita seja realizada reunião para, em audiência
pública, debater a inobservância por parte de empresas de ônibus, da
Lei nº 9.760, de 1989, regulamentada pelo Decreto 32.649, de 1991,
que concede passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às
pessoas com idade superior a 65 anos, no transporte coletivo
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intermunicipal 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, 27 de março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2008
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Antônio Carlos Arantes,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 999 e 1.754/2007, 2.099 e 2.105/2008 (Deputado Walter Tosta);
2.016 e 2.102/2008 (Deputado Domingos Sávio); 1.997 e 2.060/2008
(Deputada Elisa Costa); 2.009 e 2.066/2008 (Deputado Antônio Carlos
Arantes), 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 1.965/2007 e 2.002/2008 (relatora: Deputada Elisa Costa), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.184, 1.405, 1.576, 1.592,
1.728, 1.735, 1.755, 1.861, 1.863, 1.869, 1.882, 1.883, 1.889, 1.896,
1.897, 1.899, 1.901, 1.905 a 1.907, 1.910, 1.913 a 1.915, 1.918 a
1.920, 1.922, 1.923, 1.926, 1.929, 1.936, 1.937, 1.946 e 1.947/2007.
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.
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Sala das Comissões, 28 de março de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 27/3/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Roberto Carvalho - Exibição de
vídeo - Lançamento de selo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Luiz
Otávio Ziza Motta Valadares - Palavras do Sr. João Baptista Ardizone
dos Reis - Palavras do Deputado Antônio Júlio - Palavras do
Desembargador Sérgio Resende - Palavras do Deputado João Leite -
Apresentação musical.

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

Otávio Ziza Motta Valadares, Presidente do Clube Atlético Mineiro;
João Baptista Ardizone dos Reis, Presidente do Conselho Deliberativo
do Clube Atlético Mineiro; Deputado Antônio Júlio, representando o
Ministro de Estado das Comunicações, Hélio Costa; Desembargador
Sérgio Resende, representando o Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Orlando Adão de Carvalho; Deputado Federal Mário
Heringer; Deputado Federal Mauro Lopes; Ronaldo Vasconcellos
Novais, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte, representando o
Prefeito Municipal, Fernando Damata Pimentel; Vereador Reinaldo
Lima, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Deputado João Leite, representando a bancada dos Deputados
atleticanos e os ex-jogadores do Clube Atlético Mineiro; Fernando
Miranda, Diretor Regional dos Correios em Minas Gerais; José
Antônio Damas Júnior, torcedor; e Deputado Roberto Carvalho, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o Clube

Atlético Mineiro - CAM - pelo seu centenário, a requerimento do
Deputado Roberto Carvalho e de demais parlamentares atleticanos.
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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 Sr. Presidente
Ilustríssimos Srs. Luiz Otávio Ziza Motta Valadares, Presidente do

CAM; João Baptista Ardizone dos Reis, Presidente do Conselho
Deliberativo do CAM; Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, membro do
Parlamento, neste ato representando o Ministro Hélio Costa, das
Comunicações; Exmo. Sr. Desembargador Sérgio Resende,
representando o Desembargador Orlando Adão de Carvalho,
Presidente do Tribunal de Justiça; Exmos. Srs. Deputados Federais
Mário Heringer e Mauro Lopes; Exmo. Sr. Ronaldo Vasconcellos,
Vice-Prefeito de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Vereador Reinaldo Lima,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr.
Deputado João Leite, companheiro de Parlamento, representando a
bancada dos Deputados atleticanos e os ex-jogadores do CAM; ilustre
Sr. Fernando Miranda, Diretor Regional dos Correios em Minas
Gerais; Exmo. Sr. Deputado Roberto Carvalho, companheiro do
Parlamento, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; parlamentares, Deputados e Deputadas; demais
autoridades; minhas senhoras, meus senhores; uma saudação
especial à família atleticana.

O Clube mais antigo e o mais querido de Minas Gerais nasceu por
vontade de um grupo de adolescentes entusiasmados pelo futebol, em
um dos locais mais simbólicos de Belo Horizonte: o Coreto do Parque
Municipal. Desde então, a história do Atlético Mineiro e de Belo
Horizonte, ainda nos seus primeiros anos de existência, se
entrelaçam.

No Parque Municipal, destinado a ser o coração da nova Capital,
instalou-se, provisoriamente, Aarão Reis, o engenheiro encarregado
de criar uma cidade moderna, que mudaria os destinos de Minas. Ali
fez questão de manter, em meio ao novo paisagismo, algumas
árvores nativas, vindas ainda da época do Curral del-Rei. O Parque
tornou-se uma das insígnias mais representativas da cidade, espaço
democrático e aberto ao lazer e à cultura de todos. Ali também
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nasceu, há um século, o mais democrático de nossos clubes de
futebol, abrigando, em sua torcida, milhões de almas apaixonadas,
sem distinção de sexo, cor, idade ou classe social.

“Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer”, diz o hino criado por
Vicente Motta, que a arquibancada vem entoando com o mesmo e
coletivo arrepio desde a inauguração do Mineirão. Mas, antes disso, o
Galo -  este  apelido tão curto e carinhoso para uma instituição
colossal - já era Campeão do Gelo e nos dera grandes craques como
Kafunga, Lucas Miranda e Zé do Monte.

O primeiro gol do Clube, marcado por um daqueles adolescentes
pioneiros, de apelido “Pingo”, marcaria a relação da camisa alvinegra
com a comunidade especial dos escritores. “Pingo” se transformaria
em Aníbal Machado, um de nossos melhores contistas, predecessor
de outro torcedor ilustre e ilustrado, o cronista Roberto Drummond.

Na longa história de conquistas que vem se sucedendo, também
com alguns episódios adversos, mas superados com muita garra, o
Atlético foi o 1º campeão brasileiro, dando-nos, na seqüência, o belo
futebol de Cerezo, Paulo Isidoro e Éder, entre tantos outros. A
identificação entre o público e os seus craques trouxe para a política e
especificamente para esta Assembléia as vocações parlamentares de
Nelinho, Reinaldo e João Leite, este último um dos mais ativos
Deputados desta legislatura.

Mas o que o Atlético tem de mais importante e característico é sua
vibrante e fiel legião de torcedores, unida numa única e forte
identidade.

Considerada titular absoluta da camisa 12, constitui uma grande
família sem preconceitos, que sofre e ama com a mesma intensidade.
Dela, a impressionante massa atleticana, disse o jornalista Armando
Nogueira ser a prova maior de que acima de tudo existe a paixão por
uma cor, um nome, um símbolo. É ela quem permanentemente
conclama a equipe a obedecer ao chamado de seu hino: lutar, lutar,
lutar e vencer, vencer, vencer.

Para corresponder a tanto amor, a tamanha fidelidade e a tão
inexplicável paixão, as novas gerações de jogadores estão
desafiadas, na celebração deste centenário, a nos trazer mais títulos,
tanto nacionais quanto internacionais. Eles, com toda a certeza, virão,
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e as hostes atleticanas continuarão crescendo como Belo Horizonte
promete crescer e a se afirmar como metrópole mundial pelos
próximos tempos. Que a voz de Roberto Drummond venha iluminar os
próximos 100 anos do clube, fazendo vibrar os corações listrados de
branco e preto com a emoção pura destas palavras: “O Atlético é meu
café da manhã. É o cigarro que não fumo. É o sono que eu não
durmo. É minha insônia e minha canção. É o meu primeiro e último
amor”. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Roberto Carvalho
Antes de fazer meus cumprimentos, quero dizer que, no início da

reunião, pedi ao Sr. Presidente - que, como bom atleticano, aquiesceu
- ficássemos com o uniforme de gala do nosso glorioso CAM. Quero
cumprimentar os Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso
Presidente; João Batista, Presidente do Conselho Deliberativo do
nosso glorioso CAM; querido amigo Ziza, Presidente do clube, e, em
sua pessoa, toda a Mesa de atleticanos ilustres. Também
cumprimento todas as mulheres atleticanas na pessoa da D. Maria,
aqui presente, esposa do nono maior artilheiro do nosso glorioso
Atlético, o saudoso Lívio.

Minas tem muitas riquezas: riquezas materiais, riquezas culturais,
riquezas de gente. Indiscutivelmente, uma das grandes riquezas das
nossas Minas Gerais é o nosso glorioso CAM, orgulho dos mineiros e
dos brasileiros. Assim, quero fazer uma retificação: esse requerimento
não é de minha autoria, mas da maioria dos Deputados e Deputadas
desta Casa, que são atleticanos e estão presentes; e não só dos
atleticanos, mas também dos cruzeirenses, que, rendendo-se à
grandeza dessa paixão atleticana, também assinaram o requerimento
para homenagearmos o Atlético.

Gostaria de chamar, antes da homenagem que faremos, a mais
justa possível, uma pessoa que simboliza tudo aquilo que é o espírito
do atleticano; um amigo nosso que teve um acidente e que perdeu
uma parte do cérebro referente à memória. O que faz a sua memória
funcionar é o Clube Atlético Mineiro. Ele sabe tudo do Atlético - as
histórias, as escalações -, e os médicos dizem que é um fenômeno,
porque o Atlético faz ele viver e funcionar. É o Juninho.

Uma demonstração inequívoca de que o Atlético é uma emoção que
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transborda e ultrapassa todos os limites da ciência e do conhecimento
humano. O Juninho é uma prova viva disso, e gostaria que ele
tomasse assento à Mesa, certamente pedindo licença ao Presidente e
ao cerimonial.

Gostaria de chamar meu amigo Gustavo Valadares, o João Leite e o
Reinaldo, para que, juntos, representando todos os demais, façamos
uma homenagem que sei ser do coração de cada atleticano e cada
atleticana que está nos rincões do mundo.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - A pedido, acredito, de
todos os atleticanos de todas as épocas, chamamos para receber uma
justa homenagem o nosso eterno artilheiro Dadá Maravilha.

O Deputado João Leite (em aparte) - Dario Peito de Aço, coração de
beija-flor em forma de gol. Centenário do Clube Atlético Mineiro,
Deputado Roberto Carvalho, 27/3/2008.

O Sr. Dario José dos Santos - São tantas emoções!
O Deputado Roberto Carvalho - Quando Isaac Newton / Descobriu a

lei da gravidade / Ele não tinha a menor idéia da importância / De sua
descoberta para a humanidade. / Quando Thomas Edson / Descobriu
a lâmpada / Ele não tinha a menor idéia da importância / De sua
descoberta para a humanidade. / Quando Galileu / Descobriu que a
Terra era redonda / E girava em torno do Sol / Ele não tinha a menor
idéia da importância / De sua descoberta para a humanidade. /
Quando 22 jovens estudantes / Fundaram o Clube Atlético Mineiro /
Não tinham a menor idéia / De que estavam criando / A maior paixão
encarnada / Da história do desporto mundial. / Galo mineiro / Paixão
coletiva / Que nem fogo que brota do chão/ Alma coletiva / Preta e
branca / De glórias/ De conquistas / De títulos / De gols / De choros /
De gritos / Explosão de alegria incandescente! / O tempo / Faz crescer
a paixão / O tempo / Faz o Galo cantar / Cada vez mais forte / Em
qualquer terreiro. / Que os próximos / 100 anos / sejam tão gloriosos /
como os que comemoramos! / Galo / Paixão permanente /Crescente, /
Eterna /Como a força dos ventos!

Esse é o nosso Galo. Viva os 100 anos do Clube Atlético Mineiro!
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo
institucional.
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- Procede-se à exibição de vídeo.
Lançamento de Selo

O locutor - Como parte destas comemorações, o Ministério das
Comunicações, por meio da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT -, lança, a partir deste momento, o selo
personalizado e o carimbo comemorativo ao centenário do CAM. Para
a efetivação do lançamento, esse carimbo comemorativo será
aplicado sobre o selo personalizado que traz em fundo preto, além do
distintivo do clube, a inscrição “Atlético 100 anos de paixão”.

Convidamos o Sr. Fernando Miranda, Diretor Regional dos Correios
em Minas Gerais, para conduzir a cerimônia de lançamento do selo
em homenagem ao centenário do CAM. Convidamos também o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, para efetuar a primeira obliteração,
oficializando o lançamento do selo. Para efetuar a segunda
obliteração, convidamos o Deputado Antônio Júlio, que neste ato
representa o Ministro da Comunicações Hélio Costa. Para efetuar a
terceira obliteração, convidamos o Sr. Luiz Otávio Ziza Motta
Valadares, Presidente do CAM. Para efetuar a quarta obliteração,
convidamos o Sr. João Baptista Ardizone dos Reis, Presidente do
Conselho Deliberativo do CAM. Para efetuar a quinta obliteração,
convidamos o Deputado Roberto Carvalho, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

- Procede-se seqüencialmente à obliteração dos selos.
O locutor - Neste momento, o Sr. Fernando Miranda, Diretor

Regional dos Correios em Minas Gerais, entrega ao Sr. Luiz Otávio
Ziza Motta Valadares, Presidente do CAM, réplica do carimbo
comemorativo, comunicando que o carimbo comemorativo idealizado
pela diretoria do clube será utilizado para a obliteração das
correspondências postadas na Agência Central dos Correios em Belo
Horizonte até o dia 22/4/2008, à Avenida Afonso Pena, 1270.

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

Deputado Alberto Pinto Coelho, junto ao Deputado Roberto Carvalho,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, farão a
entrega ao Sr. Luiz Otávio Ziza Motta Valadares, Presidente do CAM,
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e ao Sr. João Baptista Ardizone dos Reis, Presidente do Conselho
Deliberativo do CAM, de placa alusiva a esta homenagem. A placa
contém os seguintes dizeres: “Fundado em 25 de março de 1908, o
Clube Atlético Mineiro - ou Galo, como é carinhosamente chamado
por sua imensa e fervorosa torcida - tem uma das mais vitoriosas
histórias do futebol do País. Com uma trajetória gloriosa, marcada
pelo pioneirismo, venceu inúmeros campeonatos, tendo sido o
primeiro time do Brasil a excursionar na Europa, abrindo as portas
daquele continente para os times brasileiros. Pelos inúmeros títulos
conquistados e pelas grandes alegrias que tem proporcionado aos
mineiros ao longo de seus 100 anos de existência, o Parlamento de
Minas presta sua sincera e merecida homenagem a esse grande
clube, que, de olho no futuro, já dispõe de uma das maiores estruturas
mundiais para futebol profissional e de base”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Luiz Otávio Ziza Motta Valadares

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; João Baptista Ardizone dos
Reis, Presidente do Conselho Deliberativo do nosso CAM; Deputado
Antônio Júlio, que, neste ato, representa o Ministro das
Comunicações, Hélio Costa - tenho de fazer uma referência ao
Ministro que muito tem ajudado o nosso clube -; Desembargador
Sérgio Resende, representando o Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Orlando Adão de Carvalho, um atleticano dos mais
ilustres; Deputado Federal Mário Heringer - obrigado pela presença;
Deputado Federal Mauro Lopes, atleticano como Mário Heringer;
Ronaldo Vasconcellos Novais, Vice-Prefeito de Belo Horizonte e Vice-
Presidente do nosso CAM, grande amigo e excelente profissional;
Vereador Reinaldo Lima, representando aqui a Câmara Municipal de
Belo Horizonte, um dos maiores - se não for o maior - ídolos do nosso
Clube Atlético Mineiro; Deputado João Leite - quero cumprimentar sua
esposa Eliana, que também está conosco -, figura por quem todo
atleticano tem o maior apreço, um dos maiores goleiros da história de
Minas e, com certeza, um dos maiores atleticanos que temos;
Fernando Miranda, Diretor Regional dos Correios, que
lamentavelmente é cruzeirense, mas é um excelente companheiro
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para com o Atlético, tem-nos ajudado muito e é gente muito boa;
torcedor José Antônio Damas Júnior; e Deputado Roberto Carvalho,
ilustre autor do requerimento, gostaria de estender meus
cumprimentos a todos os Deputados, inclusive àqueles que não
comungam conosco da mesma religião e não professam a mesma fé.
Queria agradecer ao povo de Minas Gerais, na pessoa dos seus
representantes, uma vez que o Atlético recebe esta homenagem do
povo do Estado de Minas Gerais, porque os Deputados são seus
representantes, e neste momento me cabe a honra de, como
Presidente do Atlético, como Presidente do centenário do Atlético,
porque Deus me deu esse destino, agradecer aos senhores e ao povo
de Minas Gerais.

Pouquíssimo ou quase nada teria a acrescentar às palavras
maravilhosas do nosso Presidente - carinhosamente chamado por nós
de Bebeto, com a licença do protocolo -, um discurso ímpar,
mostrando a importância do Atlético no Estado de Minas Gerais e no
contexto brasileiro. Depois vem o Roberto Carvalho, com uma
simplicidade muito grande, mostrar a importância daqueles meninos
que, há 100 anos, dão-nos esta alegria de hoje. Jamais poderiam
imaginar que se transformariam em uma nação. Não sei quantos
países no mundo - ainda vou fazer essa pesquisa - têm 8 milhões de
torcedores fanáticos, como nós temos. Não temos a pretensão e não
buscamos faltar com a verdade; sabemos que não somos a maior
torcida do Brasil, mas, com certeza plena e absoluta, somos os mais
apaixonados, os que têm a maior emoção em participar dos eventos
do Atlético. Tive o orgulho e a honra de ser convidado pelo ex-
Presidente Ricardo Guimarães, há dois anos e meio, quando
trabalhava no governo - lamentavelmente dirigido por um cruzeirense,
mas gente muito boa, também -, para ser o Presidente do Clube. Pedi
licença ao Governador e fui servir ao Atlético. Tive a honra de assistir
ao reencontro do time com sua nação, quando voltamos para a série
A. Por sorte eu comandava o time no setor de futebol. As imagens são
contundentes, mostram o amor desta nação que está aqui pelo seu
clube. No ano passado, depois de sete anos, fomos campeões
mineiros. Anteontem tivemos uma festa maravilhosa na Igreja da Boa
Viagem. Não foi apenas uma missa: houve uma integração da torcida,
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mostrando que, acima de tudo, somos emoção. Dali descemos em
caminhada e invadimos o Parque Municipal para ir ao coreto, onde foi
criado o Clube Atlético Mineiro, há 100 anos. Memoráveis! Ocupo hoje
esta tribuna que, há muitos anos, ocupei como Deputado e gostaria de
agradecer à imprensa belo-horizontina, à imprensa mineira e à
imprensa brasileira. Ontem fomos citados em todos os jornais do País.
Em todas as redes de televisão, foi mostrada a força da nossa torcida.
Coroamos ontem, com aqueles que estiveram no Mineirão e com
excepcional brilho, as comemorações dos 100 anos.

Vimos a importância do Atlético no seio do nosso povo. Não
queremos ser melhores, não queremos passar por cima de ninguém,
apenas o Clube quer ser conhecido como aquele que detém a maior
paixão no futebol brasileiro. Essa nação de 8 milhões de atleticanos
impressiona-nos a cada dia. Como Presidente, já deveria ter
encurtado meu discurso e, com muito orgulho, agradecido
particularmente, além dos Deputados, a todos vocês que aqui
comparecem e dão-nos tanta força.

Não poderia deixar de agradecer à Assembléia Legislativa, porque
nos honra muito que o povo de Minas, por meio de seus
representantes, venha cumprimentar também o Atlético pelos seus
100 anos. Não se preocupem: às vezes as notícias dos jornais, que
abordam nossos problemas internos, assustam os atleticanos. O
Atlético está absolutamente dentro de seus limites. Não se assustem:
completaremos os 200 anos com muito mais glória que agora. Hoje
dirijo o Atlético e sei dos seus problemas, mas, apostando nesse
povo, nesses 8 milhões de atleticanos, sabemos que seremos muito
mais felizes que temos sido. Sou um otimista contumaz. Aposto, tenho
a certeza absoluta de que, daqui a alguns anos, comemoraremos
muito mais glórias que hoje.

Muito obrigado à Assembléia, muito obrigado aos Deputados, muito
obrigado a aqueles que fizeram a nossa história, como o Dario, que
está aqui conosco. Nossa história é de campeões dos campeões; de
campeões do gelo; de duas vezes campeões sul-americanos; do
clube que, por mais vezes, conquistou títulos em Minas Gerais; do
primeiro campeão brasileiro. Ainda há um detalhe interessante: apesar
de sermos 8 milhões de atleticanos e de outros times terem torcida até



31

maior, no Campeonato Brasileiro, o Atlético é recordista em
comparecer, anos seguidos, com a maior torcida. Nem tivemos tantos
títulos, e não há torcida igual.

Ontem, no Mineirão, a demonstração foi cabal, foi uma festa
maravilhosa. Os senhores podem ter a certeza de que o ano não
acabou; o nosso centenário começou, como todos devem se lembrar,
no dia 31 de janeiro, quando ganhamos a São Silvestre, e vamos
continuar comemorando até 31 de dezembro. A festa de ontem foi
bonita, mas virão outras e muitas outras mais, tão bonitas quanto a de
ontem. Tranqüilizando o atleticano, informo que nenhum centavo sairá
do orçamento do Atlético: todo recurso virá da colaboração de
terceiros.

Presidente da Assembléia, na sua pessoa - respeitosamente e
quebrando o protocolo, meu querido amigo Bebeto, agradeço a todos.
Muito obrigado, demais Deputados que nos honram com esta festa.

Palavras do Sr. João Baptista Ardizone dos Reis
Senhoras e senhores; torcedores do nosso glorioso Clube Atlético

Mineiro; Deputado Roberto Carvalho, autor do requerimento; Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
todo cidadão comprometido com a livre manifestação do pensamento
e com o direito de ir e vir não pode deixar de se emocionar por estar
nesta Casa. Aqui se encontram os representantes de todos os
quadrantes do nosso Estado.

Esta cidade foi criada e construída exatamente para ser a
convergência de todas as gerais. O poeta já disse que “Minas são
várias”. Se Belo Horizonte é o berço do CAM, é a convergência dos
mineiros, sinto-me à vontade para dizer que o nosso clube não é só o
clube do coração do belo-horizontino, mas do coração de todos os
mineiros. Agora, na idade centenária, vem carregando essa liderança.

Diante de tudo o que já foi dito aqui e do que procuro dizer agora,
esta Casa, Palácio da Inconfidência, toca o coração e a emoção de
todos nós, mineiros, especialmente quando homenageia uma das
maiores instituições do nosso Estado, o glorioso CAM.

Peço licença para, brevemente, tratar de um pequeno capítulo da
história do clube, que algumas pessoas, na mídia ou fora dela, tentam
ridicularizar, quando se fala que o Atlético é o campeão do gelo. Por
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que campeão do gelo? Como surgiu isso? Sabem os mais antigos e
os que leram a história que, após a Segunda Guerra Mundial,
estabeleceu-se no Velho Mundo, na Europa, um plano chamado
Marshall, que tinha como objetivo recompor, reestruturar a Europa
destruída pela guerra, especialmente a Alemanha nazista de Hitler e a
Itália fascista de Mussolini. Dentro desse plano, um dos objetivos era
fazer do esporte um instrumento de revitalização da Europa destruída.
Pelos desígnios de Deus, um clube brasileiro foi convocado para
participar desse trabalho. Qual foi esse clube? O nosso glorioso CAM.
Excursionamos, então, sob a Presidência do caríssimo José Cabral,
que já integrou esta Casa, com raro brilhantismo, e presidiu o Atlético
em 1950 e 1951. O Atlético foi à Alemanha, onde disputou vários
jogos, na maioria dos quais saiu vitorioso. Três anos depois, para
dizer o que significou tais vitórias, a Alemanha se tornava campeã
mundial de futebol. A força do Atlético ficou registrada no gelo, daí a
denominação Campeão do Gelo. Na verdade, não é só Campeão do
Gelo, mas também campeão dos nossos corações.

Estamos sempre buscando vitórias, títulos. Temos o maior artilheiro
da história dos Campeonatos Brasileiros aqui presente. Ninguém
marcou tantos gols em tão poucas partidas como Reinaldo, ainda que
a mídia carioca e a paulista tentem ofuscar essa glória. Além de
outros craques, está aqui também um goleiro que, numa final do
Campeonato Brasileiro, conseguiu pegar dois gols. Está aqui um outro
grande artilheiro, o Dario. Estou vendo ali o Heleno. Trata-se de um
rosário de craques que engrandecem o nosso clube.

Não deixaremos de lutar pelas vitórias. Vamos persegui-las e
conquistá-las. Mas, ainda nos momentos mais difíceis, força humana
nenhuma conseguirá derrotar o nosso eterno espírito atleticano. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Antônio Júlio
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,

Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmos. Srs. Luiz Otávio Ziza Motta
Valadares, Presidente do Clube Atlético Mineiro; João Baptista
Ardizone dos Reis, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube
Atlético Mineiro; Desembargador Sérgio Resende, representando o
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Orlando Adão;



33

Deputado Federal Mário Heringer; Deputado Federal Mauro Lopes,
que também fará uma homenagem ao nosso glorioso Atlético Mineiro
na próxima segunda-feira, na Câmara dos Deputados; Vice-Prefeito
de Belo Horizonte, meu amigo Ronaldo Vasconcellos; meu ex-colega
da Casa, pessoa para quem já cansei de bater palmas, nosso eterno
Deputado Reinaldo, aqui representando os Vereadores da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; meu amigo João Leite, aqui também
representando a maioria absoluta dos Deputados atleticanos da Casa;
torcedor José Antônio, que sempre é um símbolo do nosso Clube
Atlético Mineiro; e Deputado Roberto Carvalho, autor do requerimento
que deu origem a esta solenidade; por último, quero prestar uma
homenagem ao Diretor Regional dos Correios de Minas Gerais, Dr.
Fernando Miranda.

O Senador Hélio Costa, Ministro das Comunicações, incumbiu-me
de representá-lo. Eu estava ali sentado, pensando no que falar e no
que fazer. Como poderia um simples Deputado representar o Ministro
Hélio Costa nesta solenidade? Parece-me que S. Exa. quis prestar-me
uma homenagem, como atleticano que sou, nesta festa, participando
do lançamento do selo comemorativo dos 100 anos do Clube Atlético
Mineiro. Fernando, em primeiro lugar, quero agradecer ao Ministro
Hélio Costa por ter-me dado essa oportunidade, prestando-me essa
homenagem. Fiquei muito honrado e não sabia nem como fazer esse
discurso, porque é difícil representar o Ministro das Comunicações.
Quero dizer aos Correios, por meio de seu Diretor, que o Clube
Atlético Mineiro talvez seja, daqueles órgãos, entidades ou clubes
homenageados, nas datas comemorativas, ou melhor, tenho certeza
de que será o único cujo selo comemorativo se esgotará nos Correios,
agora, o mais rápido possível. O nosso time tem essa força. Os
Correios, quando prestam essa homenagem ao nosso glorioso Clube
Atlético Mineiro, prestam homenagem a todo o povo mineiro.
Fernando, peço-lhe que agradeça ao Diretor-Geral dos Correios, em
Brasília, e penhoradamente também ao Ministro Hélio Costa, que
propiciou a nós, atleticanos, e a mim, especialmente, a oportunidade
de participar da história dos 100 anos do Clube Atlético Mineiro. Com
certeza, daqui a 100 anos, estarei no museu do Atlético, com a minha
foto, rubricando o selo comemorativo dos 100 anos. Outros, com
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certeza, estarão também, fazendo a comemoração dos 200 anos do
nosso Clube Atlético Mineiro.

Agradeço ao Ministro Hélio Costa, que não pôde estar presente em
virtude de um acidente que aconteceu ontem, em Brasília ou fora. Ele
me solicitou que trouxesse, em seu nome, um abraço a toda a torcida
atleticana, a todos que aqui vieram e ao nosso Presidente Ziza
Valadares. Quero dizer que, abraçando o Ziza, estamos também
abraçando, em nome do Ministro Hélio Costa, todos os atleticanos e
atleticanas do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Muito obrigado.

Palavras do Desembargador Sérgio Resende
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Sr. Luiz Otávio Ziza Motta
Valadares, Presidente do CAM; meu prezado amigo João Baptista
Ardizone dos Reis, em cuja pessoa saúdo todos os que já foram
nominados; deveria ler um pequeno discurso que fiz, mas disse ao
Presidente que não deveria fazê-lo, e ele me respondeu que o
protocolo foi quebrado várias vezes.

Vim aqui apenas para revelar a todos o apoio do Poder Judiciário do
Estado de Minas Gerais, aqui por mim representado, ao nosso querido
CAM. O nosso Tribunal hoje é representado por maioria atleticana.
Tenho o prazer de estar aqui para, em nome do Poder Judiciário de
Minas Gerais, dar um abraço afetuoso a todos os atleticanos. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado João Leite
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado

Alberto Pinto Coelho, ficarei do lado esquerdo. Foi pela esquerda que
o Atlético fez suas grandes jogadas; era por ali que o Dario dava suas
arrancadas e fazia gols; era pela esquerda que o Reinaldo balançava
a rede, e o Morais ficava para trás, tentando pegar com a mão e não
conseguindo; também foi pela esquerda que o Paulo Roberto, aqui
presente, alternava com Éder Aleixo e fazia as grandes jogadas do
Atlético. Portanto, ocuparei este espaço.

O Deputado Gustavo Valadares deveria estar aqui falando, porque
foi ele que, por meio de projeto de lei, criou o Dia do Atleticano. O
Governador Aécio Neves teve de sancionar esse projeto. O Deputado
Gustavo Valadares está ali. Agora, todo dia 25 de março será
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comemorado o Dia do Atleticano. Agradecemos ao Deputado Gustavo
Valadares a iniciativa de criar essa lei tão importante para que todos
os atleticanos possam lembrar sempre esse dia.

Falo em nome dos Deputados Célio Moreira, atleticano que está
aqui; Fábio Avelar; Doutor Rinaldo; Antônio Carlos Arantes; Elmiro
Nascimento; Ademir Lucas, da nossa Contagem, atleticano de quatro
costados; Carlin Moura, que está com bandeira e tudo; André Quintão;
Zé Maia; Paulo Cesar, que estava aqui até agora e vai-se converter. O
Atlético é tão forte que até o Bira, Presidente da Granbel, está aqui,
assim como o Prefeito de Itaguara, que também é atleticano.

Gil César Moreira de Abreu, o Atlético reina no Mineirão que você
fez. O nosso Presidente Ziza Valadares citou números, e não os
repetirei. Vencemos nesse Mineirão.

A história do Atlético foi muito bem relatada pelo nosso Presidente
do conselho, Dr. Ardizone, com a sua facilidade no falar, lembrando-
nos dos Campeões do Gelo e também dos Campeões dos Campeões.
Queremos lembrar-lhe essa história bonita, aquele título maravilhoso
de 1971, em que o Dario parou a bola no ar e “carimbou” de cabeça
para o gol. Gostaria de lembrar ainda aquele jogo anterior, do São
Paulo, no Mineirão, que o Odair Barca acertou o chute. Eu vi, “não
tinha” para o goleiro do São Paulo. E, depois, o Renato, nosso goleiro,
fez uma defesa que garantiu estarmos lá no Maracanã, por Humberto
Ramos. Poderia ter sido o Tião Cavadinha, pela esquerda. O Tião
cavava para o Dadá, e era gol na certa, não é mesmo? Mas foi o
Humberto Ramos que cruzou e o Dario “carimbou” e nós vencemos.

Lembrar também o nosso hexacampeonato. Aliás, está aqui o
Heleno, capitão do hexacampeonato do Atlético. O Presidente Ziza
lembrou os dois Sul-Americanos, as duas Conmebol, e o Paulo
Roberto foi o capitão da primeira, em Assunção. Não foi no
Defensores Del Chaco, e sim num campo menor, em que tomamos
tanta bomba e sofremos.

Mas não se pode contar a história do Atlético, os seus 100 anos,
sem nos lembrarmos do Zé das Camisas. Zé das Camisas trabalhou
Reinaldo, Cerezo, Heleno e todos esses jogadores. O “Seu” Zé foi
incansável. Ele cuidava desse time e cuidava das camisas também.
Era impressionante. Da mesma forma, o Barbatana. Uma homenagem
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a Barbatana, que insistia no passe, no cruzamento. Todos os
jogadores que saiam da categoria de base do Atlético davam passes
perfeitos e cruzavam porque ele exigia um dia inteiro de treino, para
que pudéssemos acertar.

Dalson Laviola e Fernando Alves cuidaram de todos nós. Depois,
eles foram substituídos pelo Chiquinho, que está até hoje no Atlético.
Lembrar dos nossos treinadores e capitães, como o Wantuir Galdino,
tão importante para o time de 1977. Estou-me lembrando do nosso
hoje Deputado Eros Biondini, que, naquele tempo, entrava conosco no
campo; o Mussula, nosso goleiro, treinador e supervisor, também não
poderia ser esquecido, assim como Procópio Cardoso, com a sua
garra, e Walter Lopes, nosso roupeiro há tantos anos e falecido
recentemente; Gregório, nosso massagista; Belmiro; o enfermeiro
Adão; o João; D. Maria Lavadeira e toda a sua família, que cuidava do
material do Atlético. Nossos Presidentes e Diretores: Walmir Pereira,
Tite, Toninho Abdala, Emanuel Monteiro, Kalil, Afonso Paulino e seu
pai, que presidiu o Atlético também, e todos os funcionários do Atlético
e treinadores, como o “Seu” Profeta, que víamos todos os dias ali. O
“Seu” Leiteiro, Nicola e tantos outros que fizeram a história desse
clube. O Pedro Cozinheiro; nós nunca passamos mal para jogar,
porque a comida do Pedro era acertada.

As viagens, nos ônibus do Atlético, com o Vigiano e o Vander
Motorista; o “Seu” Luiz da Kombi e a Charanga do Bororó nos
animando nos jogos. Inesquecível. A Charanga foi inesquecível e
também o grito de “Galo” de Vítor Bastos no Mineirão. O Júlio, O Mais
Amigo, a Yone, a Lindaura, a Leni e tantas atleticanas brigando pelo
nosso clube. É importante lembrar os nossos Diretores e
Conselheiros, Raimundo Suzano e Raimundo Puó, lá no
Independência, e o nosso time juvenil vencendo os jogos, e, ao final,
tinha aquela caixinha levantada, um bicho extra, uma gratificação
extra da torcida do Atlético, dinheiro recolhido na arquibancada do
Independência, que ajudava tanto a gente naquele nosso começo de
carreira. Também não dá para esquecer os cônsules do Atlético do
interior, que, gratuitamente, garimparam tantos jogadores e trouxeram
tantos jogadores para o Atlético, gratuitamente, com o sonho de ver o
time cada vez melhor. Lembrar aqueles que cuidavam do gramado de
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treinamento da Vila Olímpica e os médicos do Atlético, como o Dr.
Abdo Arges, que falavam que o nosso problema era manha. “Ah,
minha perna está doendo.” “Vai treinar, menino!”

Lembrar de Haroldo Lopes da Costa, Fábio Fonseca, Carlos Alberto
Barbosa, Marcos Vinícius, Neilor Lasmar e agora seu filho Rodrigo,
Tiago Jacques, Ronaldo Carvalho, Marcelo Nossi, Laércio Melo e
aquele que todos os anos realizava nosso exames, Dr. Raimundo; a
imprensa, que relata cada dia a história linda do CAM.

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, termino dizendo que V.
Exa. foi muito feliz ao homenagear esse clube que leva para o mundo
todo o nome de Minas Gerais, o CAM. V. Exa. fez muito bem, Minas
Gerais deveria mesmo homenagear o clube que leva o nome do
nosso Estado. Parabéns, Clube Atlético Mineiro!

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a apresentação

musical do CAM pelo cravista Antônio Carlos de Magalhães, sobrinho
do jogador Vicente Perez, Campeão do Gelo.

- Procede-se à apresentação musical.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2008
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, discutir e
votar proposições da Comisão e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Alceu Moreira, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul, publicado no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008.
Registra-se a presença do Deputado Ronaldo Magalhães, Vice-
Presidente da Comissão, que assume a direção dos trabalhos e passa
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.062, 2.063, 2.064, 2.065, 2.069, 2.072, 2.074,
2.075, 2.076, 2.077, 2.078 e 2.079/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Padre João em que
solicita sejam realizadas audiências públicas para discutir e dar
encaminhamentos para a prestação de serviços da Copasa-MG no
Município de Congonhas e para conhecer os estudos técnicos - EIA-
RIMA e procedimentos e debater os impactos sócio-econômicos e
ambientais da implantação de minerodutos no território de inúmeros
Municípios de Minas Gerais pelas empresas MMX e Samarco
Mineração. Nesse momento, registra-se a presença do Presidente da
Comissão, Deputado Weliton Prado. 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.
Weliton Prado, Presidente - Padre João - Rosângela Reis.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 27/3/2008

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Timóteo o
Deputado Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. 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 pelo membro da Comissão
presente. A Presidência informa que a reunião se destina à realização
de audiência pública para obter esclarecimentos sobre o assassinato
da adolescente Fernanda Tamara Silva Rosa, ocorrido em dezembro
de 2007, naquele Município. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Geraldo Nascimento e Marinho Teixeira,
Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Timóteo, respectivamente;
Keisson Drumond e Roberto Paiva, Presidente e Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Timóteo, respectivamente; Roberto Poeta



39

Pereira, Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
mesma Câmara; Willian Salim, Eduardo Carvalho, Sérgio Mendes,
Geraldo Ramires e Leanir José, Vereadores à Câmara Municipal de
Timóteo; Vinícius Milanez, Procurador-Geral do Município de Timóteo;
Francisco Pereira Lemos e Márcio Rocha, Delegados de Polícia da
Comarca de Timóteo; Maj. Edvânio Rosa Carneiro, Comandante da
85ª Cia. PM Especial de Timóteo; Chico Simões, Prefeito Municipal de
Coronel Fabriciano; e da Sra. Maria Aparecida Rosa, mãe da referida
adolescente, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Presidente apresenta requerimentos e informa que não há quórum
para apreciação da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Vanderlei Miranda.

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

2.049/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município
de Jenipapo 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, “b”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.049/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Padre Willy à escola estadual situada na Rua Santos
Dumont, nº 120, Centro, no Município de Jenipapo de Minas.

O propósito do Governador do Estado tem por objetivo homenagear
um sacerdote que prestou grandes serviços à população desse
Município, especialmente na educação de crianças e jovens.

Nascido em Amsterdam, na Holanda, em 1918, o Padre Willy
estudou teologia de 1946 a 1950, na Bélgica, e chegou ao Brasil em
1950. Instalou-se no Vale do Jequitinhonha, na região que engloba os
Municípios de Araguari, Coronel Murta, Virgem da Lapa e Berilo, onde
trabalhou como missionário de 1953 a 1959. Chegou à pequena
comunidade de Jenipapo de Minas em 1954, onde se dedicou a
apoiar as famílias locais, principalmente, por meio da educação de
seus filhos, preparando-os para a vida.

O Padre Willy faleceu em 2007, deixando um legado e um exemplo
raro de figura humana. O agradecimento da população fundamenta o
ato de denominar aquela unidade de ensino em sua homenagem por
suas atividades de missionário e educador.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.049/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.117/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios do Circuito
Turístico Serras de Minas, com sede no Município de Viçosa.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição de 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.



41

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.117/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Serras de Minas,
com sede no Município de Viçosa, que possui como finalidade
primordial promover a elaboração e a coordenação de um plano
integrado para o desenvolvimento sustentável do turismo na região.

Na consecução de seus propósitos, realiza a implantação de
projetos que beneficiem as comunidades envolvidas, contrata e
capacita técnicos para acompanhar e avaliar suas atividades, estimula
a cooperação entre os segmentos relacionados com o turismo local,
promove o intercâmbio de conhecimento entre seus associados.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.117/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de março de 2008.
Vanderlei Miranda, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Luiz Tadeu Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 188, 189, 190,
191 e 192/2008 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.212, 2.213 e
2.214/2008, o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais e o
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Tributária - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado André Quintão; deferimento -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Carlin Moura - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo 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 Paulo Cesar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Com muita alegria, a Presidência anuncia aos
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colegas que, no último domingo, 30 de março, a nossa colega
Deputada Gláucia Brandão aniversariou. Parabéns! Que Deus a
abençoe e a faça cada vez mais feliz.

Correspondência
- O Deputado Carlos Pimenta, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
“MENSAGEM Nº 188/2008*

Belo Horizonte, 27 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 Juca Cardoso à escola estadual localizada na Rua
São Pedro, nº 544, Bairro Lagoinha, no Município de Carmo do
Paranaíba.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
José Cardoso Teixeira, conhecido pelo apelido Juca Cardoso,
principalmente por sua memorável luta em favor da educação 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 Juca Cardoso, de ensino fundamental, à Escola
Estadual de Ensino Fundamental, situada na Rua São Pedro, nº 544,
Bairro Lagoinha, no Município de Carmo do Paranaíba.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental, que,
em reunião realizada no dia 12/09/03, homologou, pela maioria dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Juca
Cardoso, para denominação da referida unidade de ensino.

José Cardoso Teixeira, conhecido pelo apelido Juca Cardoso, foi um
dos mais notáveis cidadãos que passou pela cidade Carmo do
Paranaíba, fazendo juz à homenagem ora concedida, principalmente
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por sua árdua e memorável luta em favor da educação no município.
Apesar de não ser natural de Carmo do Paranaíba, dedicou-se à

cidade como um verdadeiro filho carmense, como de coração o era.
O homenageado nasceu no dia 22/06/1921 e faleceu no dia

26/06/1997.
Cumpre registrar que, no Município de Carmo do Paranaíba, não

existem estabelcimento, 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 de Estado.

Belo Horizonte, de de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado da Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.212/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Carmo do Paranaíba.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Juca Cardoso a escola

estadual localizada na Rua São Pedro, nº 544, Bairro Lagoinha, no
Município de Carmo do Paranaíba.

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 189/2008*

Belo Horizonte, 27 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 São Francisco de Assis - EJA à escola estadual
localizada no Centro de Internação do Adolescente São Francisco de
Assis, no Município de Governador Valadares.

O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os
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requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que
dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado, 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 São Francisco de Assis, de ensino fundamental e
médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio -
EJA, localizada no Centro de Internação do Adolescente São
Francisco de Assis, no Município de Governador Valadares.

Cumpre registrar que no Município de Governador Valadares 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 nº13.408, 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 2.213/2008
Dá a denominação a escola estadual localizada no Município de

Governador Valadares.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual São Francisco de Assis -

EJA a escola estadual localizada no Centro de Internação do
Adolescente São Francisco de Assis, no Município de Governador
Valadares.

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.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 190/2008*

Belo Horizonte, 27 de março de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$ 196.438.099,00 (cento e
noventa e seis milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, noventa e
nove reais) em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais - TJMG.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo
do projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pela
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

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

Aécio Neves, Governador do Estado.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Belo Horizonte, de março de 2008.
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei

que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de
R$196.438.099,00 (cento e noventa e seis milhões quatrocentos e
trinta e oito mil noventa e nove reais) em favor do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar destina-se a cobrir as seguintes despesas:
I - pessoal e encargos sociais no valor de R$156.050.000,00 (cento

e cinqüenta e seis milhões e cinqüenta mil reais);
II - proventos de pensionistas no valor de R$1.450.000,00 (hum

milhão e quatrocentos e cinqüenta mil reais);
III - outras despesas correntes no valor de R$31.438.099,00 (trinta e

um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e noventa e nove reais);
IV - obras no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais);
V - aquisição de equipamentos e material permanente no valor de

R$6.500.000,00 (seis milhões e qüinhentos mil reais).
Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos

provenientes de:
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I - anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça no
valor de R$1.438.099,00 (hum milhão, quatrocentos e trinta e oito mil
e noventa e nove reais);

II - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício no
valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);

III - saldo financeiro de 2007 de Recursos Diretamente Arrecadados
no valor de R$150.423.000,00 (cento e cinqüenta milhões e
quatrocentos e vinte e três mil reais);

IV - excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados
previsto para o corrente exercício no valor de R$4.577.000,00 (quatro
milhões e qüinhentos e setenta e sete mil reais).

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a
Lei nº 17.333, de 10 de janeiro de 2008, não contém dispositivo que
autorize o Poder Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de
estima e consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.214/2008

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$196.438.099,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$196.438.099,00
(cento e noventa e seis milhões quatrocentos e trinta e oito mil
noventa e nove reais), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
R$156.050.000,00 (cento e cinqüenta e seis milhões e cinqüenta mil
reais);

II - despesas com proventos de pensionistas, no valor de
R$1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinqüenta mil reais);

III - outras despesas correntes, no valor de R$31.438.099,00 (trinta e
um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e noventa e nove reais);

IV - despesas com obras, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de
reais); e
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V - despesas com aquisição de equipamentos e material
permanente, no valor de R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos
mil reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos
provenientes de:

I - anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça, no
valor de R$1.438.099,00 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil
noventa e nove reais);

II - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);

III - saldo financeiro de 2007 de Recursos Diretamente Arrecadados,
no valor de R$150.423.000,00 (cento e cinqüenta milhões
quatrocentos e vinte e três mil reais); e

IV - excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados
previsto para o corrente exercício, no valor de R$4.577.000,00 (quatro
milhões quinhentos e setenta e sete mil reais).

Art. 3º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 204,

do Regimento Interno.)
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 191/2008*
Belo Horizonte, 27 de março de 2008.
Senhor Presidente,
Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer

de encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais
e o Demonstrativo de Execução de Investimentos em Obras e
Programas Sociais relativos ao exercício financeiro encerrado em 31
de dezembro de 2007.

O Balanço Geral e os demonstrativos analíticos, com os
esclarecimentos apresentados na exposição da Contadora Geral do
Estado, juntamente com o relatório da Auditoria Geral do Estado,
constituem os elementos necessários à análise e consideração da
Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do exercício de



50

2007, por essa Assembléia Legislativa.
Cientifico V. Exa. de que uma via do referido Balanço Geral também

está sendo enviada para o Senhor Presidente do Tribunal de Contas
de Minas Gerais, nesta data.

Atenciosamente,
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.”
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM N° 192/2008*
Belo Horizonte, 27 de março de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
aprova o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais e respectivo
Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais.

O projeto encaminhado decorre de solicitação da Secretaria de
Estado de Educação, em cumprimento à Lei Federal n° 10.172, de 9
de janeiro de 2001, que determina aos Estados, Distrito Federal e
Municípios a elaboração de seus Planos Decenais de Educação, com
base no Plano Nacional de Educação.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.215/2008
Aprova o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais.
Art. 1º - Fica aprovado o Plano Estadual de Educação de Minas

Gerais, constante do Anexo desta lei, com dez anos de duração.
Parágrafo único - O Anexo de que trata o “caput” contém o

respectivo Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - O Plano Estadual de Educação de Minas Gerais trata da

proposta educacional do Estado, com suas respectivas diretrizes,
objetivos e metas, conforme detalhamento estabelecido no Plano
Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais, a que se refere o
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - A implementação do Plano Estadual de Educação de Minas
Gerais será aferida mediante avaliações periódicas, a cada dois anos,
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procedidas pelo Estado, em articulação com os municípios e com a
sociedade civil, cabendo à Secretaria de Estado de Educação
estabelecer os mecanismos necessários ao acompanhamento da
progressiva realização dos objetivos e da execução das metas
constantes do Plano Decenal de Educação do Estado de Minas
Gerais.

Art. 4º - Cabe ao Estado, por seus órgãos próprios, a divulgação do
Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais,
possibilitando à sociedade o seu conhecimento e o acompanhamento
da sua implementação.

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

“O mineiro não crê demasiado na ação objetiva; mas, com isso não
se anula. Só que mineiro não se move de graça. Ele permanece e
conserva. Ele espia, escuta, indaga, protela ou palia, se sopita, tolera,
remancheia, perregueia, sorri, escapole, se retarda, faz véspera,
tempera, cala a boca, matuta, destorce, engambela, pauteia, se
prepara. Mas sendo a vez, sendo a hora, Minas entende, atende,
toma tento, avança, peleja e faz”.

Guimarães Rosa
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I - INTRODUÇÃO
O Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei no. 10.172,

de 09 de janeiro de 2001, tem como objeto a elevação global do nível
de escolaridade da população, a melhoria da qualidade do ensino em
todos os níveis, a redução das desigualdades sociais e regionais no
tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação
pública e a democratização da gestão do ensino público nos
estabelecimentos oficiais. Em seu Art. 2º, determina que todos os
entes federados elaborem seus planos decenais a partir da vigência
da lei.

O Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais -
PDEEMG - resulta não apenas dessa determinação legal, mas da
confiança na educação como mola propulsora do desenvolvimento do
Estado. A educação e a disseminação do conhecimento são fatores
decisivos para o desenvolvimento por estarem fortemente associados
ao crescimento da eficiência e da produtividade e constituem o
aparato mais eficaz dentre as políticas públicas voltadas para
promover a democratização das oportunidades e a inclusão social.

Como entes federados autônomos, os municípios poderiam iniciar a
elaboração dos seus planos sem a necessidade de aguardar a
iniciativa da esfera estadual. No entanto, um plano estadual de
educação que não esteja em sintonia e articulado com os planos
municipais se reduz a um instrumento burocrático, sem poder de
orientar as políticas de transformação que a educação mineira
demanda e de dar suporte ao processo de desenvolvimento
sustentável do Estado e dos Municípios. Assim, tão importante quanto
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ter um plano que oriente a educação nos próximos dez anos é o
próprio processo de elaborá-lo, envolvendo todas as prefeituras,
mobilizando escolas, organizações da sociedade, todos aprendendo a
planejar juntos.

Em Minas, a riqueza desse processo não foi perdida ou
menosprezada. A partir de 2005, a Secretaria de Estado de Educação,
em colaboração com a União Nacional de Dirigentes Municipais de
Educação, Seção MG - UNDIME/MG, desencadeou um processo de
mobilização que, em seu primeiro momento, atingiu os 853 municípios
na construção dos planos municipais de educação. Em seguida,
envolveu toda a sociedade mineira em um processo coletivo de
elaboração do plano estadual, para o qual foram convidados a
participar professores, especialistas, estudantes, dirigentes da
educação, ao lado de representantes de diferentes segmentos
organizados da sociedade e do poder público constituído, culminando
com a realização do Congresso Mineiro de Educação em 2006.

Os planos educacionais, embora garantidos por preceitos
constitucionais, têm a sua implementação ameaçada por conhecidas
restrições orçamentárias. Além disso, nem sempre contam com o
devido compromisso e empenho das autoridades constituídas. O
processo de elaboração adotado em Minas torna todos os atores que
participaram da sua elaboração em formais signatários deste Plano e,
sobretudo, em defensores qualificados e legítimos de sua
implementação. Ao mesmo tempo, por resultar de um processo
coletivo e democrático de planejamento, o PDEEMG constitui-se num
documento orientador, articulador e propositivo das políticas públicas
para a educação mineira. Elaborado para um horizonte de dez anos,
as diretrizes, objetivos e metas consolidados neste documento, têm
como base estudos diagnósticos que traçam perfis realistas de toda a
educação do Estado.

Seu caráter, a um só tempo articulado e autônomo, permite apontar
uma estreita vinculação entre as políticas públicas nacionais e as
necessidades e expectativas regionais. Nesse sentido, este Plano
assume necessários compromissos para com a educação dos
mineiros, traduzidos em termos de metas claras, objetivas e realistas,
na expectativa de que, numa década, possa atingir o desempenho
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almejado, em quantidade suficiente e qualidade recomendável, sem
abrir mão da ousadia necessária para projetá-la a um patamar de
justiça e eqüidade.

Ao se assumir como instrumento técnico e político em função das
medidas educacionais que se objetiva implementar, o PDEEMG
legitima-se tanto pelo modo como foi construído (coletivamente) como
pelos princípios que advoga e que forjam este documento: a
democracia, a defesa intransigente da qualidade da educação e a
consolidação da eqüidade e da justiça social.

É importante reconhecer que, por mais que este Plano evidencie
problemas, defina prioridades e aponte soluções, a efetivação de seus
objetivos e metas depende de iniciativas que congreguem os poderes
públicos, assim como os setores organizados da sociedade civil direta
ou indiretamente ligados à educação. Nesse sentido, destaca-se,
como elemento fundamental, a responsabilidade social do Estado e
dos setores organizados da sociedade, tomada não como mera
retórica “democratista”, mas como condição para a conquista dos
avanços que este Plano propõe.

II - Antecedentes Hstóricos
2.1 - O Contexto Nacional
A instalação da República no Brasil e o surgimento das primeiras

idéias de um plano que tratasse da educação para todo o território
nacional aconteceram simultaneamente. Na medida em que os
quadros social, político e econômico do início do século XX se
desenhavam, a educação começava a se impor como condição
fundamental para o desenvolvimento do País. Nas duas primeiras
décadas, as várias reformas educacionais ajudaram no
amadurecimento da percepção coletiva da educação como um
problema nacional.

Em 1932, educadores e intelectuais brasileiros lançaram um
manifesto ao povo e ao governo, que ficou conhecido como "Manifesto
dos Pioneiros da Educação". Propunham a reconstrução educacional,
"de grande alcance e de vastas proporções (por meio de) um plano
com sentido unitário e de bases científicas [...]". O documento teve
grande repercussão e motivou uma campanha que resultou na
inclusão de um artigo específico na Constituição Brasileira de 1934,
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sobre a necessidade de elaboração de um Plano Nacional de
Educação. Entretanto, somente com a Constituição Federal de 1988,
cinqüenta anos após a primeira tentativa oficial, ressurge a idéia de
um plano nacional de longo prazo, com força de lei, capaz de conferir
estabilidade às iniciativas governamentais na área da educação.

Entre 1993 e 1994, após a Conferência Mundial de Educação, em
Jontiem, Tailândia, e por exigência dos documentos resultantes dessa
Conferência, foi elaborado o Plano Nacional de Educação para Todos,
num amplo processo democrático coordenado pelo MEC.

Em 1996, é aprovada a segunda LDBEN - Lei 9.394/96, que insiste
na necessidade de elaboração de um plano nacional em sintonia com
a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, com duração de
dez anos, para reger a educação na Década da Educação. A LDBEN
estabelece que a União encaminhe o plano ao Congresso Nacional,
um ano após a publicação da citada lei, com diretrizes e metas para
todos os níveis e modalidades de ensino.

Em 09 de janeiro de 2001, foi sancionada a Lei 10.172 que institui o
Plano Nacional de Educação - PNE/01, que estabelece a
obrigatoriedade dos estados e municípios elaborarem e submeterem à
apreciação e aprovação do Poder Legislativo correspondente a
proposta de um Plano Decenal próprio.

O PNE/01 está em consonância com a Constituição Federal, a LDB
e com os compromissos internacionais firmados pelo Brasil, mais
diretamente relacionados à educação, que são os seguintes:

- O compromisso da Conferência de Dacar sobre Educação para
Todos, promovida pela Unesco em maio de 2000;

- A Declaração de Cochabamba, dos ministros da educação da
América Latina e Caribe, sobre Educação para Todos, de 2000;

- A Declaração de Hamburgo, sobre a educação de adultos;
- A Declaração de Paris, sobre educação superior;
- A Declaração de Salamanca, sobre necessidades especiais de

educação;
- Os documentos das Nações Unidas e da Unesco sobre os direitos

humanos e a não-discriminação.
Quatro premissas orientaram a elaboração do PNE/01:
- Educação como direito de todos.
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- Educação como fator de desenvolvimento social e econômico do
País.

- Redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao
acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública.

- Democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos
oficiais.

Os objetivos estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação são:
- Elevação do nível de escolaridade da população.
- Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis e

modalidades.
- Redução de desigualdades sociais e regionais.
- Democratização da gestão do ensino.
Considerando a escassez de recursos, o PNE/01 estabeleceu as

seguintes prioridades:
a) Garantia do ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas

as crianças de 7 a 14 anos (obrigatoriedade atualmente ampliada para
nove anos).

b) Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria ou que não o concluíram.

c) Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino: a
educação infantil, o ensino médio e a educação superior.

d) Valorização dos profissionais da educação.
e) Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em

todos os níveis e modalidades de ensino.
Decorridos cinco anos da promulgação do PNE/01, uma avaliação

produzida pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, a
pedido da Comissão de Educação e Cultura, em fevereiro de 2005,
constata que a maior parte das 294 (duzentos e noventa e quatro)
metas estabelecidas com os objetivos de elevar a escolaridade da
população, melhorar a qualidade de ensino, reduzir as desigualdades
e democratizar a gestão, ainda não foi cumprida.

Diante dessa avaliação, as opiniões dos especialistas da educação
são diversificadas, havendo, entretanto, um consenso quanto à
necessidade de acabar com a descontinuidade das ações na
educação e, para tanto, torna-se preciso construir políticas
educacionais de longo prazo, garantindo que experiências bem-
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sucedidas tornem-se práticas habituais.
O PDEEMG aponta nessa direção. Pretende constituir-se numa

base suficientemente segura para orientar a elaboração e
desenvolvimento de políticas públicas destinadas a oferecer educação
de qualidade à população, pela avaliação criteriosa e fundamentada
da realidade educacional mineira, pelo consenso e pelas convicções
que expressa.

2.2 - O Contexto Estadual
É importante ressaltar que nessa empreitada a que todos os estados

brasileiros foram desafiados, Minas está fazendo a diferença. Embora
a recomendação legal da LDBEN/96, no seu Art. 10 tenha sido: “Os
Estados incumbir-se-ão de (...) elaborar e executar políticas e planos
educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais
de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos
Municípios”, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais –
SEEMG, em respeito à autonomia dos Municípios, enquanto entes
federados autônomos, e à política de cooperação mútua, iniciada
neste Estado na década de 90, optou por trilhar, de comum acordo
com a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, Seção
MG - UNDIME/MG, um percurso diferenciado de planejamento, a
partir de uma determinada filosofia de trabalho mais eficaz na
construção democrática dos planos decenais de educação em Minas
Gerais.

Tal percurso propiciou que os Municípios traçassem, concomitante
com o Estado e em ação articulada com o Plano Nacional, diretrizes
gerais para a educação e, em ação autônoma, elaborassem, a partir
de um amplo diagnóstico, os objetivos, metas e ações específicas que
respondessem às expectativas de cada um dos seus níveis e
modalidades de ensino.

Esse processo se traduziu em idas e vindas de discussões entre os
atores envolvidos, durante um tempo de pré-planejamento, que
espelha um modo de se acreditar no planejamento como processo
democrático, baseado no diálogo e na troca de experiências, a partir
dos dados da realidade.

Seguindo essa orientação, e com o devido cuidado para que os
planos não corressem o risco de ficar apenas no desejo, como tantos
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outros, a SEE/MG orientou os 853 municípios mineiros na elaboração
dos seus respectivos planos, oferecendo-lhes apoio técnico para uma
construção segura e fundamentada, inclusive ofertando a cada
município, um “Atlas da Educação de Minas Gerais”, elaborado pela
Fundação João Pinheiro, contendo os dados estatísticos necessários
ao diagnóstico da educação de cada município mineiro.

Desse modo, em Minas Gerais, Estado e Municípios construíram,
em bases pactuadas e negociadas, e em tempo único os seus
respectivos Planos Decenais de Educação, de forma articulada com o
Plano Nacional e de acordo com as respectivas demandas,
expectativas e vocação histórico-sociais.

2.3 - Princípios e Diretrizes
O PDEEMG é a expressão de demandas e expectativas da

sociedade mineira em relação à educação e estabelece bases
seguras e realistas de políticas educacionais capazes de contribuir
efetivamente para o desenvolvimento do Estado e para a superação
das históricas diferenças regionais que o caracterizam. Como um
Plano de Estado, é a sociedade inteira que se apresenta como
herdeira dos seus compromissos, sendo as crianças, os jovens e os
adultos mineiros os destinatários do esforço educacional proposto e
os beneficiários dos bons resultados que se pretende alcançar.

Seu principal objetivo é o de atender, de forma equânime, as
necessidades educacionais da população, considerando as
diversidades de condições e de aspirações das suas regiões. Mais
que uma declaração de boas intenções, o PDEEMG é a expressão de
compromissos democraticamente estabelecidos e capazes de
produzir os resultados que a sociedade mineira deseja. O seu
pressuposto, como já afirmado anteriormente, é de que a educação é
fator decisivo para o desenvolvimento por estar fortemente associado
ao crescimento da eficiência e da produtividade e constitui o aparato
mais eficaz, para promover a democratização das oportunidades e a
inclusão social.

Nessa perspectiva, o PDEEMG concebe a educação escolar como
direito do cidadão e patrimônio da sociedade e se traduz como
condição de desenvolvimento, o que significa a correção das
desigualdades inter-regionais de renda, a promoção da igualdade
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social e a garantia dos direitos de cidadania e de liberdade pessoal.
Em outras palavras, de acordo com os fundamentos e concepções
que dão sustentáculo ao PDEEMG, a escolarização deve ser
entendida como condição de preparação das pessoas e da sociedade
para a responsabilidade de construir, coletivamente, um projeto de
desenvolvimento social mais justo e humano.

Com esse propósito o PDEEMG fundamenta-se nos seguintes
princípios e diretrizes gerais:

- Eqüidade e Justiça Social,
- Qualidade,
- Diálogo e interação das redes de ensino,
- Democratização e articulação com a comunidade.
2.3.1 - Eqüidade e Justiça Social
Em Minas, os contrastes são enormes e as desigualdades se

manifestam não só pela baixa renda familiar, mas também pelas
precárias condições de vida que dificultam o acesso e a permanência
das crianças e dos jovens na escola e corroem as próprias condições
de educabilidade, interferindo no rendimento escolar dos alunos e
produzindo histórias de fracasso que alimentam um ciclo vicioso, o
que impede a promoção do desenvolvimento humano nas regiões
mais pobres do Estado.

Uma visão simplista dessa realidade induz a dois tipos de
equívocos. Primeiro, porque alimenta a ilusão de que medidas
uniformes, que ignorem a complexidade da realidade educacional
mineira, possam produzir alterações significativas nas escolas. Em
segundo lugar, porque, mesmo quando parecem ser bem-sucedidas
ao melhorar, na média, os indicadores educacionais, essas medidas
de fato fracassam num aspecto fundamental ao manter ou ampliar as
diferenças já existentes no Estado.

O desafio que a educação mineira apresenta a todos não é somente
o de melhorar as taxas de atendimento e de eficiência ou as
condições de oferta dos serviços educacionais. Escolas em boas
condições de funcionamento, geridas eficientemente e dotadas de um
corpo docente competente, de especialistas e servidores bem
preparados, são metas a serem alcançadas por políticas públicas
orientadas para tal finalidade. Mas não são suficientes se tudo isso
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não se traduzir em resultados efetivos relacionados ao
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, na sua capacidade de
agregar novos domínios cognitivos e de incorporar novos valores da
cidadania e da democracia. E, principalmente, se não forem capazes
de distribuir eqüitativamente as chances de desenvolvimento e
aprendizagem.

As políticas educacionais não podem estar orientadas apenas para
melhorar os valores médios dos indicadores educacionais, mas
também para dar mais atenção às parcelas da população e às regiões
que mais necessitam da ação do poder público. Somente nesse caso,
a evolução positiva dos indicadores estará retratando uma
transformação profunda na realidade educacional do Estado,
traduzindo uma compreensão mais adequada e socialmente mais
justa do que seja o direito constitucional à educação.

Tradicionalmente, as desigualdades sociais e econômicas têm
servido para justificar os resultados (em especial, os maus resultados)
do desempenho da escola pública. No entanto, num contexto de ação
e de responsabilização, o grande desafio a ser enfrentado é o de
implantar políticas capazes de garantir a todas as crianças,
adolescentes, jovens e adultos não escolarizados, independentemente
de sua origem social, sucesso na vida escolar. Nesse contexto, o
conhecimento dos efeitos das desigualdades sociais na distribuição
das oportunidades educacionais deve ser tomado como base e
fundamento para a promoção de políticas orientadas por princípios de
equidade. Por isso mesmo, dada a extensão e diversidades regionais
do Estado, tornou-se indispensável estabelecer com clareza, neste
Plano, as prioridades, metas e estratégias de ação e eleger áreas
geográficas para intervenção diferenciada.

Considerando, pois, esses princípios e as evidências do diagnóstico,
foram eleitas como áreas prioritárias para implementação das políticas
educacionais previstas neste Plano as regiões do Norte de Minas,
Jequitinhonha/Mucuri, Vale do Rio Doce e Noroeste.

2.3.2 - Qualidade
Oferecer à população um serviço educacional de qualidade, isto é,

uma educação escolar com padrões de excelência e sintonizada com
as necessidades e demandas da população, é um dever do poder
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público. Isso implica destacar o compromisso da educação com os
objetivos maiores da sociedade: o desenvolvimento sustentável, o
enfrentamento da pobreza e desigualdades sociais, a apropriação do
conhecimento e de riquezas tecnológicas.

Os resultados que vêm sendo produzidos pelo SAEB, pelo ENEM e
também pelo Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação
Básica - PROEB, instituído no âmbito do Sistema Mineiro de
Avaliação da Educação Pública - SIMAVE, mostram que, sob qualquer
ângulo que se examine, são grandes as discrepâncias entre os
indicadores que caracterizam o estado da educação nas várias
regiões de Minas.

Um resultado menos conhecido decorre de pesquisas que
investigam, a partir dos dados fornecidos por essas avaliações, os
fatores que mais influem no aprendizado dos alunos. Todas elas
concordam num mesmo ponto: qualquer que seja o fator investigado
(recursos didáticos disponíveis, disciplina ou mesmo tamanho da
escola, por exemplo), todos eles, quando negativos, interferem mais
significativamente no desempenho dos alunos mais pobres e das
minorias étnicas.

Portanto, uma educação de qualidade não pode prescindir de
investimentos nas condições básicas de atendimento e funcionamento
escolar, nos recursos e meios que tornam a escola um lugar melhor
para ensinar e para aprender. Mas a qualidade que a educação
mineira requer não é a que se mede apenas pelo número de
computadores e de todo um conjunto de recursos tecnológicos que
hoje está disponível no campo da educação. A qualidade necessária
é, em especial, aquela que está associada às pessoas, aos
compromissos que assumem em relação à educação e à sua
disposição de estar sempre realizando o melhor nos limites de suas
possibilidades, num processo permanente de auto-superação. O
compromisso maior de todos, especialmente dos educadores, deve
ser com a formação, o desenvolvimento e a aprendizagem dos
educandos. Somente se pode falar em qualidade na educação
quando, por meio dela, as pessoas se transformam e se tornam
capazes de mudar a sua própria vida e a realidade em que vivem.

Em suma, um bom sistema de ensino deve ser capaz de atender a
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população, assegurando as condições para que os estudantes
permaneçam na escola e possam concluir, com sucesso, a educação
básica no tempo previsto e na idade correta, associando a essas
variáveis os níveis de aprendizado alcançado pelos estudantes.

2.3.3 - Diálogo entre as redes de ensino e sua interação
A educação, para garantir unidade e organicidade de trabalho entre

as diferentes redes de ensino, assegurando qualidade, oferta
equânime dos diferentes níveis, formação de seus profissionais,
racionalização dos recursos, desenvolvimento unificado de propostas
curriculares, de programas de ensino e de avaliação institucional, bem
como uma gestão administrativa, pedagógica e financeira coesa e
coerente com a realidade onde se encontra inserida, precisará
desenvolver um diálogo saudável entre as diferentes instâncias
administrativas.

Nesse sentido, e em atendimento aos princípios de autonomia dos
entes federados e o regime de colaboração, é preciso que,
respeitadas as especificidades de cada sistema de ensino, sejam
instituídos mecanismos de cooperação mútua entre os diversos
agentes governamentais para que, de fato, possa se efetivar uma
parceria educacional consistente, através de um trabalho integrado e
articulado entre as redes de ensino, promovendo uma educação que,
reconhecidamente, esteja de acordo com a vocação, expectativas e
necessidades de seu desenvolvimento.

A competição entre as redes, comum em outras regiões do País,
não tem encontrado espaço em Minas. Nos últimos tempos, as
relações têm sido de colaboração, mas podem evoluir no sentido de
superar a clássica divisão entre as redes e tratar as questões
educacionais do Estado como sendo de responsabilidade solidária.

2.3.4 - Democratização da gestão e articulação com a comunidade
A gestão democrática da educação é um preceito constitucional que

tem encontrado guarida nas políticas públicas do Estado de Minas
Gerais e transformado profundamente a relação das escolas com as
comunidades por elas atendidas. O fortalecimento da direção da
escola, a implantação de colegiados e a ampliação da autonomia
administrativa, financeira e pedagógica são conquistas da
determinação de se caminhar, cada vez mais, na direção de escolas
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mais autogeridas e menos tuteladas pelo poder público.
Mas, para consolidar essas conquistas, é preciso esforço de

repensar a escola, tanto interna quanto externamente, em suas
relações com o ambiente em que se encontra. Como a escola
depende do que está à sua volta, o seu entorno deve ser sempre
considerado. Se a escola estiver integrada a ele, abrindo o seu
espaço - privilegiado e valorizado - não só aos alunos, mas ao
oferecimento de soluções para problemas e necessidades da região,
será mais respeitada pela comunidade na qual se insere.

Existe a convicção de que a democratização da escola é condição
necessária para a edificação de uma sociedade mais justa e humana
e, ao mesmo tempo, para a qualidade da educação. Por isso mesmo,
democratizar a escola deve ser a linha central de todas as
intervenções para diminuir a violência, implícita ou explícita, simbólica
ou objetiva, em seu ambiente e nas relações que estabelece com a
comunidade. Mas ela deve ser encarada de forma mais abrangente,
significando, também, mudança das relações internas e da estrutura
de funcionamento da instituição escolar, valorizando e estimulando a
presença dos alunos com o seu modo próprio de ser, com suas
múltiplas formas de manifestação, suas identidades e tradições
culturais.

Repensar a escola, tornando-a mais aberta à participação da
comunidade e mais inclusiva, no sentido não apenas de atender às
demandas por mais vagas mas tambémde acolher como legítimas as
diversas manifestações culturais dos seus alunos, constituindo-a em
espaço de desenvolvimento pessoal e de realização profissional, é
uma dimensão educativa que deve estar presente nas políticas
públicas.

Se a gestão democrática da escola tem como pressuposto a
ampliação da participação de todos nas decisões e rumos da
educação, tem, por contrapartida, a necessidade de acompanhamento
e avaliação dos planos de trabalho que se desenvolvem em cada
escola, em particular, e em todo o sistema, bem como dos resultados
das políticas e programas implementados pelo poder público. Prestar
informações corretas ao Censo Escolar e participar com
responsabilidade das avaliações sistêmicas são condições
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indispensáveis para que a sociedade possa estar bem informada
sobre as necessidades educacionais do Estado e sobre os efeitos que
as políticas implementadas produzem sobre a realidade.

2.4 - Objetivos gerais
Os objetivos gerais contemplados pelo PDEEMG se encontram

explicitados no Art. 204 da Constituição Estadual - CE/89 e são os
seguintes:

I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica.
Em termos mais específicos, esses objetivos se traduzem, neste

Plano, nos seguintes termos:
- tratar a educação básica como direito de toda a população e dever

intransferível do Poder Público;
- universalizar o acesso ao ensino fundamental obrigatório de 9

(nove) anos e ao ensino médio;
- garantir a oferta de educação básica a todos os que a ela não

tiveram acesso na idade própria;
- assegurar professores habilitados em atuação em toda a educação

básica;
- elevar a qualidade do ensino público ofertado à população em toda

a educação básica;
- elevar a taxa de atendimento da educação infantil e ensino

especial;
- institucionalizar o Regime de Colaboração Estado-Município, em

consonância com preceitos constitucionais;
- desenvolver mecanismos legais e operacionais que efetivem a

gestão democrática da educação em todos os âmbitos da
administração;

- elevar globalmente os investimentos em educação.
2.5 - Prioridades
As prioridades definidas no âmbito do PDEEMG visam atender às

carências e deficiências que perpassam estruturalmente todo o
sistema de ensino e que incidem diretamente sobre problemas que
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não se resolvem a partir de uma ação ou programa isolado. Ao
contrário, os problemas prioritários vinculam-se, necessariamente, a
conjuntos de ações programáticas que envolvem vários segmentos do
poder público e representações civis. São prioridades do PDEEMG:

- a superação do analfabetismo no Estado, com garantia de
continuidade de escolarização básica para os jovens e adultos;

- a elevação geral do nível de escolarização da população, garantida
a universalização dos ensinos fundamental e médio;

- a melhoria da qualidade em todas as etapas e modalidades da
educação;

- a redução das desigualdades educacionais, com a promoção da
eqüidade;

- a implantação gradativa da educação de tempo integral na rede
pública;

- a formação e valorização dos profissionais da educação;
- o fortalecimento da democratização da gestão educacional;
- a melhoria da infra-estrutura das escolas públicas, com prioridade

para as regiões definidas neste Plano como de maior vulnerabilidade
social;

- a institucionalização das regras do Regime de Cooperação Estado-
Município;

- o desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação;
- o acompanhamento e apropriação da evolução tecnológica.
III - A Educação em Minas
Planejar exige o embasamento de dados e informações fidedignas e

confiáveis. As considerações apresentadas a seguir têm como
finalidade delinear um panorama da educação em Minas Gerais. São
tratadas em conjunto as informações tanto da rede pública – municipal
e estadual - quanto as do setor privado. São analisados vários
indicadores, sendo utilizados principalmente dados do Censo Escolar
do Ministério da Educação (MEC), das pesquisas domiciliares do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Atlas da
Educação de Minas Gerais.

Os indicadores analisados levam em consideração diferentes
dimensões, tais como: acesso, rendimento, eficiência e desempenho
dos alunos, infra-estrutura das escolas, compreendendo os vários
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níveis e modalidades de ensino. Os indicadores utilizados estão
definidos no Anexo 1 deste documento.

Considerando-se o tamanho e a diversidade do Estado, adotou-se
para a análise a divisão de Minas por Regiões de Planejamento.
Quando se faz necessário, os dados são apresentados por
Superintendência Regional de Ensino (SRE) e por município. A
análise apresentada permite avaliar os avanços ocorridos na
educação e também possibilita detectar os problemas ainda
existentes, auxiliando na formulação de políticas públicas que possam
saná-los.

3.1 - População - Estado e Regiões
3.1.1 - População total
* -   A tabela 1 - Projeção da População Total Minas Gerais - 2000 a

2006 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).
Conforme a projeção realizada pelo CEDEPLAR - UFMG, a

população cresce 8,8%, no período de 2000 a 2006, passando de
17.748.679 habitantes para 19.312.225, distribuída por 853
municípios.

As Regiões Central, Centro Oeste, Sul e Alto Paranaíba
apresentaram crescimento maior que a média. Abaixo da média estão
as Regiões da Zona da Mata, Noroeste, Norte e Rio Doce. Somente
Região Jequitinhonha/Mucuri apresenta crescimento negativo.

* - A figura referente a População Total (Todas as Regiões de
Planejamento de Minas Gerais - Ano de Referência: 2005) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

3.1.2 - População por Faixa Etária
* - A tabela 2 - Projeção da População por Faixa Etária Minas Gerais

- 2000 a 2006 - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008
(Errata).

Somente ocorre crescimento populacional nas faixas de 0 a 3 anos,
de 21 a 24 anos e na população maior de 25 anos. Em todas as
outras faixas, a população decresce. A redução da população na faixa
de 4 a 20 anos sinaliza diminuição do número de matrículas nos
próximos anos, o que já vem ocorrendo há algum tempo.
  * - O gráfico 1 - Evolução da Projeção População por Faixa Etária
Minas Gerais - 2002 foi publicado no “Diário do Legislativo” de
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15.4.2008 (Errata).
3.2 - Matrículas
3.2.1 - Matrícula Efetiva no Brasil e em Minas: uma Visão Geral
O Brasil tem 56.471.622 estudantes na educação básica e

profissional técnico, de acordo com os dados do Censo Escolar 2005,
divulgados pelo INEP/MEC. 86,8% desses alunos estão matriculados
na rede pública de ensino.

  * -  A tabela 3  - Matrícula Efetiva na Educação Básica e Educação
Profissional Brasil e Minas Gerais - 2006 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

O ensino fundamental é o que concentra a maior parte da matrícula
na rede pública: 89,9% dos alunos estudam em escolas municipais,
estaduais e ou federais. No ensino médio estão 16% do alunado.

  * -  A tabela 4 - Distribuição da Matrícula Efetiva na Educação
Básica e Educação Profissional Brasil e Minas Gerais - 2006 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Minas Gerais, com 5.258.741 estudantes (9,4% do total nacional),
possui a segunda maior rede de educação básica do País. A
distribuição das matrículas em Minas difere da distribuição nacional,
apresentando maior concentração de alunos no ensino fundamental
(63,6%), no ensino médio (17,1%), na educação profissional (1,6%) e,
principalmente, na educação especial (1,1% dos alunos, o que
corresponde a 15,5% do total de alunos existentes no Brasil, nessa
modalidade de ensino).

Em relação à implantação do ensino fundamental de nove anos,
com matrícula aos seis anos de idade, nenhum outro estado atingiu o
nível já alcançado por Minas. Dados do Censo Escolar de 2003
indicavam a existência, no Brasil, de 3,9 milhões de alunos
matriculados no ensino fundamental de nove anos, distribuídos em 1,5
mil estabelecimentos. Em 2004, o Censo captou o efeito da
implantação do ensino fundamental de nove anos em Minas,
mostrando um aumento substancial na matrícula para 7,4 milhões de
alunos distribuídos em 22,7 mil estabelecimentos. Em 2005, foram
computados 8,1 milhões de alunos em 25 mil escolas. O quadro a
seguir ilustra a situação em nível nacional.

  * -  A tabela 5 - Matrículas em Escolas que já adotam o Ensino
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Fundamental de Nove Anos Brasil, Regiões e Estados - 2005 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Verifica-se que Minas responde por 37,2% do total de matrículas no
ensino fundamental de nove anos existentes no Brasil, este percentual
elevando-se para 61,7% quando se consideram apenas as matrículas
nas redes estaduais. Quando a comparação é feita com a Região
Sudeste, as matrículas em Minas representam 57,5% do total na
Região e 75,9% quando são consideradas apenas as matrículas nas
rede estaduais.

Atender as crianças a partir dos seis anos de idade no ensino
obrigatório é uma forma de assegurar o cumprimento de um direito da
criança que se encontra nessa faixa etária porque, caso contrário,
possivelmente elas permaneceriam à margem do processo de
escolarização.

Em Minas, a rede pública possuía, em 2006, no total, 4.592.221 de
alunos (87,3%), dos quais 49,9% encontram-se na rede estadual e
36,9% nas redes municipais. A rede federal participa com apenas
0,5% do alunado.

Dos 2.625.808 de estudantes da rede estadual, 62,8% estão no
ensino fundamental e 29,0% no ensino médio.

  * -  O gráfico 2 - Perfil da Rede Estadual de Ensino Minas Gerais -
2006 foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

  Quando se analisa a evolução das matrículas no Brasil, observa-se
que a matrícula total tem se mantido estável, no período de 2002 a
2006, com uma redução de apenas 0,9%, como se pode verificar na
tabela seguinte, embora nos vários segmentos da educação básica
venham ocorrendo variações significativas.

  * -  A tabela 6 - Evolução da Matrícula Efetiva na Educação Básica
Brasil - 2002 a 2006 - foi publicada no “Diário do Legislativo” de
15.4.2008 (Errata).

Nesse período, a variação mais importante ocorreu no ensino
fundamental, onde houve uma redução de 5,1%. As razões dessa
redução persistente são conhecidas e decorrem da queda na taxa de
fecundidade e de seus efeitos no perfil demográfico da população
brasileira. Chama atenção, também, o aumento de 28,6% na matrícula
de EJA (modalidade presencial).
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Em Minas, após um longo período de crescimento sistemático, a
matrícula total atingiu seu valor máximo em 1998, passando, a partir
daí, a seguir a mesma tendência declinante verificada no Brasil. A
exceção é o ano de 2004, quando houve uma recuperação de 1,6%
em relação ao ano anterior, como conseqüência da implantação do
ensino fundamental de 9 anos e matrícula de crianças de 6 anos nas
escolas estaduais e municipais. Mesmo essa medida não foi suficiente
para evitar a queda a partir de 2005.

  * - O gráfico 3 - Evolução da Matrícula Efetiva no Ensino
Fundamental - Redes Pública e Privada de Minas Gerais - 1996 a
2006 - foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

O caso do ensino médio, a matrícula, no Brasil, que vinha crescendo
a taxas elevadas há vários anos alcançou seu nível máximo em 2004.
Em 2005, houve uma queda de 1,5% (138.055 matrículas a menos
que em 2004), possivelmente em função do efeito da mudança do
perfil demográfico que já vinha afetando as matrículas no ensino
fundamental.

  * -  O gráfico 4 - Evolução da Matrícula Efetiva no Ensino Médio
Brasil - 2002 a 2006 - foi publicado no “Diário do Legislativo” de
15.4.2008 (Errata).

Em Minas, em razão das políticas implementadas no período
1999/2002, a queda começou mais cedo, em 2000, ano em que se
observou o maior número de matrículas na rede estadual. A partir de
então, por dois anos, o número total de matrículas decresceu, tendo
havido uma queda de 7,9%, de 2000 a 2002.

  * -  O gráfico 5 - Evolução da Matrícula Efetiva no Ensino Médio -
Rede Estadual de Minas Gerais - 1997 a 2006 - foi publicado no
“Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Desde 2003, com a implantação do Projeto Estruturador de
Universalização e Melhoria do Ensino Médio, o número de matrículas
voltou a crescer, mas num ritmo menor que o de aumento de vagas
nesse nível de ensino: das 100.000 novas vagas criadas nas escolas
estaduais, em 2003 e 2004, apenas 37.020 resultaram em matrículas
efetivas. Assim, nova prioridade do ensino médio em Minas passou a
ser melhorar as condições de permanência daqueles que nele estão
matriculados e estimular o retorno à escola média dos jovens adultos
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que, tendo concluído o ensino fundamental, abandonaram os estudos.
Nesse sentido, foram ampliadas as vagas nos programas de

Educação de Jovens e Adultos, em cursos presenciais com avaliação
no processo. Adicionando as matrículas de EJA às matrículas do
curso regular de ensino médio, o gráfico 7 mostra um crescimento de
7,3%, em 2005, em relação a 2002, na rede estadual.

  * -  O gráfico 6 - Evolução da Matrícula Efetiva no Ensino Médio +
EJA Presencial - Rede Estadual Minas Gerais - 1998 a 2006 foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Nas Tabelas 6 a 9 são apresentados dados adicionais sobre a
matrícula por Região de Planejamento, incluindo a rede privada de
ensino.

3.2.2 - Matrícula na creche
  * -  A tabela 7  - Matrículas na Creche por Região Administrativa -

Redes Pública e Privada Minas Gerais - 1999 a 2005 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

O total de matrículas na creche, embora ainda pequeno, cresceu
significativamente no período de 2000 a 2005. O crescimento, próximo
a 80%, ocorreu em todas as regiões. De 2002 para 2003 houve uma
ligeira redução das matrículas nas regiões do Alto Paranaíba,
Jequitinhonha/ Mucuri, Norte de Minas e Triângulo, recuperadas em
2005.

O total de matrículas em 2005 é de 112.633, enquanto a população
na faixa de 0 a 3 anos é de 1.401.162 de crianças.

   * - A figura referente ao nº de Matrículas - Creche - Todas as
Regiões de Planejamento de Minas Gerais - Ano de Referência: 2003
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

  * - O mapa 2 - Matrícula na Creche foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

  * - A tabela 8  - Matrículas na Pré-Escola por Região Administrativa
- Redes Pública e Privada Minas Gerais - 1999 a 2005 foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

As matrículas na pré-escola incluem os alunos de 4 a 6 anos, até
2003. A partir de 2004, apenas alunos de 4 e 5 anos. O crescimento
global, de 1999 a 2003 foi de 18,4%. A queda de matrícula observada
em 2004 e 2005 deve-se à ampliação do ensino fundamental para
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nove anos, com a inclusão das crianças de seis anos nessa etapa de
ensino. Esta política foi implantada no governo atual e seguida pela
quase totalidade dos municípios. Até 2003, a única região que
apresentou redução de matrículas na pré-escola foi o Noroeste de
Minas. Após crescimento no período de 1999 a 2001, as matrículas
nas regiões do Alto Paranaíba, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce se
estabilizaram.

Entre 2004 e 2005,o Alto Paranaíba, o Noroeste e o Norte
continuaram perdendo matrículas nessa etapa da educação básica.

* -  A figura referente ao Número de Matrículas - Pré-Escola - Todas
as Regiões de Planejamento de Minas Gerais - Ano de Referência:
2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

* -  O mapa 3 - Número de Matrículas na Pré-Escola foi publicado no
“Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

3.2.4 - Matrícula no Ensino Fundamental
* -  A tabela 9 - Matrículas no Ensino Fundamental por Região

Administrativa - Redes Públicas e Privada Minas Gerais - 1999 a 2005
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Esse quadro demonstra uma realidade nacional de redução
significativa (15,8%) na matrícula do ensino fundamental. Em Minas,
constata-se ano a ano esta redução. E isso se repete em todas as
Regiões Administrativas, especialmente no Jequitinhonha/Mucuri onde
a redução alcançou a marca de 20,0%, bem acima da média estadual.
Este é um dado que merece atenção.

* -  A figura referente ao Número de Matrículas Fundamental - Todas
as Regiões de Planejamento de Minas Gerais - Ano de Referência:
2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

* -  O mapa 4 referente a Matrícula no Ensino Fundamental foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

3.2.4 - Matrícula no Ensino Médio
* -  A tabela 10 - Matrículas no Ensino Médio por Região

Administrativa - Redes Pública e Privada de Minas Gerais - 1999 a
2005 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

As matrículas no ensino nédio cresceram em 2000, declinaram em
2001 e 2002 e voltaram a crescer em 2003 e 2004, voltando a
decrescer em 2005 em razão da ampliação do aumento do número de
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matrículas no EJA presencial do ensino médio.
As Regiões Norte e Jequitinhonha/Mucuri foram as que mais se

beneficiaram com a política de expansão do ensino médio,
apresentando uma taxa de crescimento de 20,6% e 30,2%,
respectivamente.

* -  A figura referente ao Número de Matrículas - Médio - Todas as
Regiões de Planejamento de Minas Gerais - Ano de Referência: 2003
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

* -  O mapa 5 - Número de Matrículas no Ensino Médio foi publicado
no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

3.3 - Indicadores de Acesso e Participação
Os indicadores de acesso - taxa de atendimento, taxa de

escolarização bruta taxa de escolarização líquida - do ensino
fundamental em Minas Gerais (Tabela 4) mostram que o acesso a
esse nível de ensino já se encontra praticamente universalizado. De
acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por
Domicílios (PNAD) fornecidos pelo IBGE, 97,8% das crianças de 7 a 4
anos cursavam algum nível de ensino em 2005, percentual pouco
acima da média nacional (97,3%). Ressalte-se também o significativo
aumento dessa taxa ocorrido durante o período analisado.

* -  A tabela 11 - Taxas de Escolarização Bruta e Líquida (Ensino
Fundamental) e Taxa de Atendimento de 7 a 14 anos Minas Gerais -
1996 a 2005 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008
(Errata).

* - O gráfico 7  - Evolução da Taxa de Atendimento no Ensino
Fundamental Minas Gerais - 1996 a 2005 foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Com relação à taxa de escolarização líquida verifica-se que do total
de crianças na faixa etária de 7 a 14 anos, 95,9% estudavam no nível
de ensino apropriado, ou seja, no fundamental. A diferença entre essa
taxa e a taxa de atendimento mostra que há uma quantidade de
pessoas nessa faixa etária, mesmo que pequena, cursando o ensino
infantil. Através da Tabela 11 observa-se que,em 2005, havia em
Minas Gerais 12% de crianças de 7 anos que estavam na educação
infantil. Esse número é pouco maior que a média da região Sudeste e
próximo da média brasileira, relacionando-se com a entrada tardia no
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sistema de ensino, o que sugere a necessidade de incentivos para a
entrada na idade correta.

Uma questão importante a se considerar é a alta taxa de
escolarização bruta, que é inflada, superando os 100%. Tal fato
evidencia que há uma grande proporção de pessoas cursando o
fundamental que estão em idade superior à idade considerada
adequada (7 a 14 anos). Além da entrada tardia no sistema de ensino,
o principal causador desse inchaço no ensino fundamental é a
retenção dos alunos nas séries, ocasionada pela alta taxa de
repetência, assunto que será abordado na próxima seção.

* -  A tabela 12 - Percentual de Crianças de 7 Anos de Idade
segundo situação Escolar Brasil, Região Sudeste e Minas Gerais -
1998 a 2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008
(Errata).

No caso do ensino médio, a taxa de atendimento da população de
15 a 17 anos para Minas Gerais, segundo dados do IBGE, era de
80,9% em 2005. Essa taxa, bem inferior à do ensino fundamental,
indica que 19,1% dos jovens dessa idade não freqüentam qualquer
estabelecimento de ensino e revela a grande evasão existente no
sistema educacional, também detectada nas altas taxas de evasão
nas séries finais do fundamental, principalmente na 8ª série, conforme
será visto a seguir.

O mais preocupante, entretanto, é a baixa porcentagem de pessoas
de 15 a 17 anos cursando o ensino médio, que seria o nível de ensino
adequado a essa faixa etária. Em 2005, a taxa de escolarização
líquida para Minas foi de 50,7%, cerca de seis pontos percentuais
acima da média brasileira. Assim, de cada 100 pessoas na idade de
15 a 17 anos, 19 estão fora da escola e 30 ainda estão no ensino
fundamental ou na educação de jovens e adultos. Como a
porcentagem de jovens que cursam a educação de jovens e adultos é
bastante baixa, 0,77%, segundo dados da PNAD, a maioria está no
fundamental. Dessa forma, detectam-se dois problemas na população
alvo do ensino médio: evasão e atraso.

* - A tabela 13  - Taxas de Escolarização Bruta e Líquida (Ensino
Médio) e  Taxa de Atendimento de 15 a 17 anos Minas Gerais - 1996
a 2005 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).
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* -  O gráfico 8 - Evolução da Taxa de Atendimento no Ensino Médio
de Minas Gerais - 1996 a 2005 foi publicado no “Diário do Legislativo”
de 15.4.2008 (Errata).

Quanto à taxa de escolarização bruta, observa-se que, apesar dessa
taxa não ultrapassar 100%, como ocorre no ensino fundamental,
devido à evasão e atraso escolar dos jovens em idade de 15 a 17
anos, ainda há um porcentual razoável de pessoas acima de 17 anos
cursando esse nível de ensino. Em 2005 a escolarização bruta era de
79,9%, podendo-se afirmar, portanto, que, de cada 100 pessoas na
faixa etária de 15 a 17 anos, 30 cursam o ensino médio acima da
idade adequada.

As tabelas, mapas e gráficos seguintes mostram dados relativos às
taxas de escolaridade bruta e escolaridade líquida segundo as
Regiões de Planejamento de Minas.

3.3.1 - Taxas de escolarização bruta
* - A tabela 4 - Taxas de Escolarização Bruta por Nível de Ensino

segundo A Região Administrativa Minas Gerais - 2003 e 2005 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

As maiores taxas de escolarização bruta nas quatro primeiras séries
do ensino fundamental ocorrem no Jequitinhonha/Mucuri, Norte de
Minas e Rio Doce. De 5ª a 8ª série ocorrem no Norte de Minas, Rio
Doce, Central e Jequitinhonha/Mucuri. No ensino fundamental as
taxas de todas as regiões são superiores a 100%, mostrando a grande
retenção escolar em todo o Estado, implicando retrabalho e
desperdício de recursos ou possível superestimação de matrícula.

Entre 2003 e 2005 verifica-se uma estabilidade na taxa de
escolarização bruta na creche e um incremento considerável na pré-
escola.

A redução de 132% para 120% na 1a. a 4a. série, e de 124% para
119% na 5a. a 8a. série explicita o efeito das políticas, em curso, de
correção do fluxo escolar.

No ensino médio as maiores taxas, superiores a 90%, verificam-se
nas regiões Central, Triângulo e Alto Paranaíba, que são justamente
regiões de maior desenvolvimento econômico.

* -  A figura referente  a  Taxa de Escolarização  Bruta  -
Fundamental - Regiões de Planejamento Selecionadas - Ano de
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Referência: 2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008
(Errata).

* - O mapa 6 referente a Taxa de Escolarização Bruta - Ensino
Fundamental foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008
(Errata).

3.3.2 - Taxas de escolarização líquida
* -  A tabela 15 - Taxas de Escolarização Líquida por Nível de

Ensino Minas Gerais - 2003 e 2005 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Comparando-se as taxas de atendimento, de escolarização líquida e
de escolarização bruta, constata-se que na faixa de 7 a 14 anos -
ensino fundamental - há pleno atendimento. Nas faixas de 0 a 6 e de
15 a 17 anos,o atendimento, inferior à demanda potencial, exigirá
substancial esforço para ampliação de matrículas ao longo da década
para a educação infantil e ensino médio.

Na análise dos dados apresentados neste diagnóstico é preciso
ressaltar que ocorreu um ajuste nas projeções populacionais
apresentadas nos dados de antes e após 2003, não captadas
plenamente por este trabalho, mas de efeito residual sobre o todo.

* -  A figura  referente a Taxa de Escolarização Líquida -
Fundamental - Regiões de Planejamento Selecionadas - Ano de
Referência: 2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008
(Errata).

* - O mapa 7 - Taxa de Escolarização Líquida - Ensino Fundamental
foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

3.4 - Indicadores de Eficiência
A eficiência de um sistema de ensino está relacionada com o fluxo

dos alunos entre as séries. A Tabela 15 mostra as taxas de transição
(aprovação, repetência e evasão) das séries do fundamental para
Minas Gerais.

* - A tabela 16  - Taxas de Transição, por Série, do Ensino
Fundamental Brasil e Minas Gerais - 2004 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

No período de 1998 a 2004, as taxas de repetência sofreram
aumento, com exceção da 1ª série que apresentou queda significativa
até 2001, depois estabilidade. A retenção já começa na 1ª série,
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pois,dos alunos que a freqüentaram em 2004, 15% repetiram em
2005. Depois da 4ª série, a repetência é ainda mais alta, alcançando
seu pico na 8ª série, com uma repetência de 24,4%. Esse problema
não é só de Minas, mas também do Brasil. Conforme pode ser visto
na Tabela 7, as taxas de repetência nas primeiras séries no Brasil são
maiores do que em Minas, ocorrendo o inverso nas séries finais.

Com relação à taxa de evasão, os dados do INEP mostram que
também ocorreu um aumento durante o período. Tal fato é esperado,
pois uma maior repetência induz à evasão escolar nas idades mais
avançadas, já que os repetidos insucessos acabam gerando a saída
do aluno da escola. A maior evasão ocorre na segunda metade do
ensino fundamental, tendo seu pico também na 8ª série. Nessa série,
dos alunos matriculados em 2004, 13,4% evadiram do sistema de
ensino em 2005. Tal fato se reflete na baixa cobertura do ensino
médio.

Os dados seguintes mostram as taxas de aprovação, de reprovação
e de abandono segundo a Região de Planejamento de Minas.

3.4.1 - Taxas de aprovação (ensino fundamental)
* -  A tabela 17 - Taxas de Aprovação - Ensino Fundamental - Redes

Pública e Privada Minas Gerais - 2003 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

A região Jequitinhonha/Mucuri apresenta os piores resultados em
todas as séries do Ensino Fundamental, seguida pela Zona da Mata.
Os melhores resultados são do Alto Paranaíba (1a. a 4a. Série) e
Noroeste de Minas ( 5a. a 8a. Série) seguido pelo Centro-Oeste de
Minas.

* -  A figura referente a Taxa de Aprovação - 8ª Série do
Fundamental - Regiões de Planejamento Selecionadas - Ano de
Referência: 2002 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008
(Errata).

* - O mapa 8 - Taxas de Aprovação na 8ª Série do Ensino
Fundamental foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008
(Errata).

3.4.2 - Taxas de aprovação (ensino médio)
* -  A tabela 18 - Taxas de Aprovação - Ensino Médio - Redes

Pública e Privada Minas Gerais - 2003 foi publicada no “Diário do



78

Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).
  A região do Triângulo, diferentemente dos outros resultados

alcançados, apresenta as mais baixas taxas de aprovação no ensino
médio, seguida pela região do Rio Doce. As taxas mais altas são das
regiões Noroeste e Norte de Minas. Convém destacar que os índices
de aprovação não medem adequadamente o desempenho do sistema
escolar. A aferição da aprendizagem dos alunos através da avaliação
externa do SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação Educacional),
conforme apresentado mais adiante, revela mais apropriadamente e
com mais precisão o desempenho qualitativo do sistema de ensino e o
nível de aprendizagem dos alunos.

* -  A figura referente a Taxa de Aprovação - 3ª Série do Médio -
Regiões de Planejamento Selecionadas - Ano de Referência: 2002 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

* -  O mapa 9 - Taxas de Aprovação na 3ª Série do Ensino Médio foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

3.4.3 -Taxas de reprovação (ensino fundamental)
* -  A tabela 19 - Taxas de Reprovação - Ensino Fundamental -

Redes Pública e Privada - Minas Gerais - 2003 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Os mais altos índices de reprovação no ensino fundamental ocorrem
novamente nas regiões do Jequitinhonha/Mucuri e Mata. Os mais
baixos, no Centro Oeste e Alto Paranaíba. Estes dados revelam que o
desempenho dos alunos não está atrelado apenas ao estágio de
desenvolvimento socioeconômico da região.

3.4.4 - Taxas de reprovação (ensino médio)
* -  A tabela  20 -  Taxas de Reprovação - Ensino Médio - Redes

Pública e Privada Minas Gerais - 2003 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Na 1a. e 2a. série as mais altas taxas de reprovação ocorreram no
Triângulo e, na 3a. série, na região do Jequitinhonha/Mucuri. As
menores taxas de reprovação foram obtidas no Centro Oeste de
Minas. Vale aqui a observação feita na tabela 12, referente ao ensino
fundamental.

3.4.5 - Taxas de abandono (ensino fundamental) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).
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* -  A tabela 21 - Taxas de Abandono - Ensino Fundamental - Redes
Pública e Privada Minas Gerais - 2003 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

Em todas as séries, as taxas de abandono escolar no ensino
fundamental estão abaixo de dois dígitos para Minas Gerais como um
todo, refletindo os efeitos positivos dos programas sociais como
merenda escolar, livro didático, bolsa escola, bolsa família entre
outros. A maior taxa de abandono, em todas as séries, foi verificada
no Jequitinhonha/Mucuri, região de alta vulnerabilidade social. A
menor taxa é observada nas regiões Alto Paranaíba, Central e
Noroeste.

* -  O gráfico referente às Taxas de Abandono - 8ª Série do Ensino
Fundamental - Redes Pública e Privada Minas Gerais - 2002 foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

3.4.6 - Taxas de abandono (ensino médio)
* -  A tabela 22 - Taxas de Abandono - Ensino Médio - Redes

Pública e Privada Minas Gerais - 2003 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

A maior taxa de abandono no ensino médio ocorreu no Triângulo e
Rio Doce. A menor, no Noroeste de Minas.

No Estado, a taxa média de aprovação de 1ª a 4ª série é de 89,19%.
Portanto, há 10,81% de perda, provocada pela repetência e
abandono, que corresponde a 182.999 alunos. De 5ª a 8ª série a
perda é de 16,37%, correspondendo a 277.123 alunos. A perda total
no ensino fundamental corresponde a 460.122 alunos, gerando um
grande desperdício anual. No ensino médio, com uma aprovação de
77,74% a perda é de 22,26%, que corresponde a 208.729 alunos. A
taxa média de abandono de 1ª a 4ª série é de 3,57%. De 5ª a 8ª série
é de 8,44% e no Ensino Médio é de 13,71%. Melhorar essas taxas, ao
longo da década, significa combater o desperdício e aumentar o
tempo médio de escolaridade da população.

* -  O gráfico 10 referente às Taxas de Abandono - 3ª Série do
Ensino Médio - Redes Pública e Privada Minas Gerais - 2002 foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

3.5 - Taxa de Analfabetismo
* -  A tabela 23 - Taxas de Analfabetismo por Região de
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Planejamento Minas Gerais - 2000 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 15.4.2008 (Errata).

* - O gráfico 11 - Taxas de Analfabetismo segundo a região de
Planejamento Minas Gerais - 2000 foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 3.4.2008.

O analfabetismo ainda é uma questão muito relevante em Minas
Gerais. As regiões Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas
apresentam índices muito piores do que a média do Estado. Por
exemplo, na faixa de 25 anos ou mais a taxa no Jequitinhonha/Mucuri
é de 38,02%, enquanto na região Central é de 9,40%. Essa enorme
disparidade regional aponta a necessidade de ações diferenciadas
que procurem reduzir essas desigualdades.

Na faixa etária de 7 a 10 anos, observa-se uma taxa de
analfabetismo muito maior que nas faixas seguintes, exceto na faixa
da população maior que 25 anos. Isso ocorre porque nessa faixa
estão incluídas as crianças de 7 e 8 anos em processo de
alfabetização.

Os melhores índices ocorrem nas regiões Central e Triângulo, que
são mais desenvolvidas. Deverá ser feito um esforço do Estado e dos
Municípios para que todos os mineiros sejam alfabetizados até o final
da década.

3.6. Taxa de Escolaridade
* -  A tabela 24 - Percentual da População com Menos de 4 Anos de

Estudo, por Faixa Etária Minas Gerais - 2000 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 3.4.2008.

Na primeira coluna dessa tabela (% da população de 11-14 anos
com menos de 4 anos de estudo) as altas taxas incluem a população
de 11 a 14 anos que ainda permanecem estudando de 1a. a 4a. série
devido ao atraso escolar. Na faixa de 15 a 24 anos, os índices
mostram o momento em que ocorre o abandono. Esse fenômeno
ocorre mais forte e precocemente nas regiões Jequitinhonha/Mucuri e
Norte de Minas, exatamente regiões vulneráveis
socioeconomicamente. Na faixa etária acima de 25 anos, 59,74% da
população do Jequitinhonha/Mucuri e 51,68% no Norte de Minas têm
menos de 4 anos de estudo. Esses dados demonstram a absoluta
necessidade da política de eqüidade. Os melhores resultados são de
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23,89% na região Central e 26,85% no Triângulo.
* -  O mapa nº 10 - Porcentagem da População de 25 anos ou mais

com menos de 4 anos de estudo foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 3.4.2008.

* -  A tabela 25 - Percentual da População com menos de 8 anos de
estudo, por faixa etária, em Minas Gerais - 2000 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

* -  A tabela 26 - Percentual da População com menos de 11 anos
de estudo, por faixa etária, em Minas Gerais - 2000 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

Novamente se observa que os piores índices para as populações
com menos de 8 e de 11 anos de estudos ocorrem no
Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas. Os melhores índices são
observados nas regiões Triângulo e Central. No geral, somente
21,54% da população com mais de 25 anos de idade possuem 11
anos ou mais de estudo.

Esse índice e os anteriores mostram a necessidade de uma vigorosa
política para a educação de jovens e adultos – EJA, pois 11 anos de
estudo é o mínimo necessário de escolaridade requerida para a
sociedade do conhecimento. Dessa forma, podemos vislumbrar o
tamanho do desafio que a educação representa para os gestores
públicos de Minas Gerais.

3.7 - Rede Escolar
* -  A tabela 27 - Número de Escolas - Rede Pública, em Minas

Gerais - 2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.
Minas Gerais possui uma rede de 17.308 escolas públicas, das

quais 12.039 oferecem as quatro primeiras séries do ensino
fundamental. Há 7.125 escolas que oferecem o pré-escolar, 4.918 que
ofertam as quatro últimas séries do ensino fundamental. Há 3.237
creches e 2.235 escolas com ensino médio. Observa-se que a soma
do número de escolas, em cada linha, é maior que o número total de
escolas. Isso decorre do fato de uma mesma escola oferecer mais de
um nível de ensino. A matrícula total em Minas Gerais é de 5.015.838
alunos. A média é de 290 alunos por escola, que é um número
bastante baixo. Considerando o atendimento alcançado e o número
de escolas, não se evidencia a necessidade de construção de novos
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prédios escolares, salvo em situações especiais de nucleação,
relocalização ou em áreas de grande atração migratória. Por outro
lado, isso não significa o fim da necessidade de investimentos em
edificações, pois há necessidade de se adequar os prédios às novas
tecnologias e dotá-los de infra-estrutura básica e às novas exigências
educacionais, além da necessidade das adaptações para acolher as
pessoas portadoras de deficiências.

* -  O Mapa nº 11 - Número de Escolas - Ano referência 2003 foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

3.8. Taxa de Distorção Idade-Série
* -  A tabela 28 - Taxa de Distorção Idade-Série - Redes Públicas

Estadual e Municipal de Minas Gerais - 2003 e 2005 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

As elevadas taxas de distorção idade-série evidenciadas no ensino
fundamental indicam a necessidade de programas de correção de
fluxo escolar, uma vez que a redução verificada entre 2003 e 2005 é
consistente, mas ainda pouco significativa. A distorção idade-série
aumenta nas séries finais devido às repetências que ocorrem ao longo
dessa etapa do ensino. Novamente as maiores taxas ocorrem na
região do Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, mas os índices na
região da Mata também são elevados. A menor taxa de distorção é
encontrada na região do Alto Paranaíba.

* -  O mapa nº 12 - Taxa de Distorção Idade-Série - 4ª série do
Ensino Fundamental - Ano de referência 2003 foi publicado no “Diário
do Legislativo” de 3.4.2008.

3.9. Número de Alunos por Docente
* -  A tabela 29 - Número de Alunos por Docente - Redes Públicas

Estadual e Municipal de Minas Gerais - 2003 e 2005 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

Observa-se, tanto na educação infantil quanto no ensino
fundamental, que é bastante baixo o número de alunos por docente.
Na rede estadual, em 2.003, o número máximo de alunos por docente,
de 1ª a 4ª série, foi de 20,53 na região do Jequitinhonha/Mucuri. A
média ficou em 19,62. Na rede municipal, o maior número foi de 19,17
alunos por docente, no Sul de Minas. A média geral foi de 17,82
alunos por docente. Não se nota nenhuma modificação substancial no
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período de 2003 a 2005.
* -  O mapa nº 13 - Alunos por Docente - 1ª a 4ª Série do Ensino

Fundamental - Ano de referência 2003 foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 3.4.2008.

3.10 - Número de Alunos por Turma
* -  A tabela 30 - Número de Alunos por Turma na Creche e Pré-

Escola - Redes Públicas e Privada de Minas Gerais - 2003 e 2005 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

* - A tabela 31 - Número de Alunos por Turma no Ensino
Fundamental - Redes Públicas e Privada de Minas Gerais - 2003 e
2005 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

Na rede estadual, de 1ª a 4ª série, a média de alunos por turma é de
29,26, enquanto na rede municipal é de 25,39. Na creche , o número é
de 15,88 alunos por turma. As turmas de 5ª a 8ª série da rede
estadual têm em média 34,19 alunos, contra 29,31 na rede municipal.
Comparando-se o número de alunos por turma de 1ª a 4ª série (26,11-
tabela 22) e o número de alunos por docente (18,01-tabela 21),
conclui-se que há 1,45 professor por turma, o que sinaliza excesso de
professores nesta etapa de ensino. Novamente não se observa
alteração nos indicadores entre 2003 e 2005.

* -  O mapa nº 14 - Média de Alunos por Turma - Ensino
Fundamental - Ano de referência 2003 foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 3.4.2008.

3.11 - Perfil de Formação de Professores
* - A tabela 32 - Percentual de Docentes com Magistério (Nível

Médio) - Redes Estadual e Municipal de Minas Gerais - 2003 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

* - A tabela 33 - Percentual de Docentes com Licenciatura (Nível
Superior) - Redes Estadual e Municipal de Minas Gerais - 2003 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

Cerca de 15% dos docentes que atuam na creche não têm a
formação de Magistério - nível médio. Nas regiões do Norte de Minas
e Jequitinhonha/Mucuri é muito baixa a porcentagem de professores
com curso superior -Licenciatura- que atuam de 5ª a 8ª série na rede
municipal, o que sinaliza uma alta taxa de professores com formação
insuficiente nessas regiões, comprometendo a qualidade da
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educação. Já no Noroeste de Minas, onde 100% dos professores de
5ª a 8ª série na rede estadual têm Licenciatura, apenas 83,84% dos
docentes da rede municipal têm o curso superior. Em relação aos
docentes  de  1ª  a  4ª série que possuem curso superior –
Licenciatura - , os extremos são de 20.25% no Jequitinhonha/Mucuri e
de 62,75% no Triângulo. A amplitude dessa faixa é a maior que se
observa entre os vários indicadores já apresentados para as regiões
do Estado. É, sem dúvida, um dos fatores que impactam,
significativamente, o desempenho acadêmico dos alunos.

* -  O mapa nº 15 - % de Docentes com Superior Completo - 1ª a 4º
série do Fundamental foi publicado no “Diário do Legislativo” de
3.4.2008.

3.12 - Infra-estrutura Básica
* -  A tabela 34 - Infra-Estrutura Básica - Ensino Fundamental -

Redes Estadual e Municipal de Minas Gerais - 2003 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

Em Minas, 1,35% das escolas estaduais e 12,91% das escolas
municipais não têm energia elétrica. Nas regiões
Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas e Noroeste, aproximadamente
um quarto das escolas municipais não possuem energia elétrica.
Ainda há um pequeno número de escolas sem abastecimento de água
(cerca de 1% do total) e sem esgotamento sanitário (cerca de 2,4% do
total). Reduzir esses índices a zero deverá ser prioridade para os
responsáveis pela educação em Minas Gerais.

* - A tabela 35 - Infra-Estrutura Básica - Biblioteca e Quadra
Esportiva - Ensino Fundametal - Redes Estadual e Municipal de Minas
Gerais - 2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

* - O gráfico 12 - Taxas de Escolas com Biblioteca - Ensino
Fundamental de Minas Gerais - 2003 foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 3.4.2008.

Quase 80% das escolas estaduais com ensino fundamental
possuem biblioteca, contra 28,23% das escolas municipais. Essa taxa
é de apenas 6,26% no Jequitinhonha/Mucuri. Somente 23,49% das
escolas estaduais e 52,47% das escolas municipais possuem
laboratório de informática. 52,47% das escolas estaduais possuem
quadra de esportes, contra 19,34% das escolas municipais. As
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escolas das regiões Jequitinhonha/Mucuri, Norte e Rio Doce são as
menos equipadas. Torna-se necessário um grande empenho das
autoridades para reduzir essas desigualdades, garantindo o princípio
da eqüidade.

3.13 - RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ALUNOS
O desempenho acadêmico dos alunos da 4ª e da 8ª série do ensino

fundamental e do 3ª ano do ensino médio é apresentado nas três
tabelas a seguir. Para melhor entendimento das tabelas 28,29 e 30 é
preciso considerar:

- Os indicadores de qualidade do ensino foram baseados nos
resultados dos exames de Língua Portuguesa e de Matemática do
SIMAVE, aplicados, respectivamente, em 2002 e 2003, nas escolas
da rede pública estadual.

- A proficiência média é o resultado do desempenho dos alunos,
obtido pela média aritmética de todas as notas de cada uma das três
séries analisadas.

- O desempenho mínimo dos alunos do nível considerado básico foi
estabelecido na escala de 0 a 500 pontos, de acordo com a tabela a
seguir:

* - A tabela 36 - Desempenho Mínimo - Níveis Básico e
Recomendado PROEB - Minas Gerais foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.4.2008.

- O percentual de alunos acima do nível básico corresponde à
porcentagem de alunos que obtiveram um número de pontos superior
aos da tabela acima.

- O resultado do desempenho considerado padrão corresponde à
média obtida pelos alunos das escolas de maior media de proficiência
do SIMAVE.

- Os índices de qualidade comparam a média das notas dos alunos
de um município ao resultado padrão. Esses índices variam de 0 a 1
e, quanto mais próximos de 1, melhor a qualidade de ensino no
município.

- Os resultados de desempenho estão dispostos de duas formas: as
médias gerais de proficiência e os percentuais de estudantes
localizados em cada um dos níveis da escala de desempenho. A
proficiência é uma medida que espelha o desempenho dos estudantes
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nos testes de Matemática e de Língua Portuguesa. Esses testes foram
construídos tendo por base uma matriz de referência, onde são
explicitadas habilidades esperadas para cada um dos períodos
avaliados (1ª a 4ª série e 5ª a 8ª série do ensino fundamental e o
ensino médio).

- Em Língua Portuguesa, são investigadas as habilidades de leitura.
Essas abrangem a capacidade do estudante para localizar
informações explícitas e implícitas em um texto, de fazer inferências,
identificar o tema, identificar a tese e relações de causa e
conseqüência, entre outras, sempre em textos de gêneros diversos e
em níveis de complexidade diferenciados, conforme a série avaliada.

- Em Matemática, as habilidades compreendem a capacidade do
estudante para resolver problemas utlizando-se dos conceitos e das
operações da linguagem matemática em suas diversas dimensões,
tais como aritmética, geometria, grandezas e medidas e noções de
estatística, em graus de dificuldades pertinentes a cada série.

* - A tabela 37 - Proficiência Média - EF 4ª série - Português e
Matemática - Redes Estadual e Municipal PROEB de Minas Gerais -
2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

* - A tabela 38 - Proficiência Média - EF 8ª série - Português e
Matemática - Redes Estadual e Municipal PROEB de Minas Gerais -
2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

* - A tabela 39 - Proficiência Média - em 3ª série - Português e
Matemática - Redes Estadual e Municipal PROEB de Minas Gerais -
2003 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

* - O gráfico 13 - Proficiência Média - Ensino Fundamental e Médio -
Redes Estadual e Municipal PROEB de Minas Gerais - 2003 foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

* -  O gráfico referente  a % de alunos com desempenho acima do
nível recomendado - Rede Estadual e Municipal das
Superintendências Regionais de Ensino (SRE) - 2003 foi publicado no
“Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

* - O mapa 16 - Índice de Qualidade do Ensino - Ensino
Fundamental e Médio foi publicado no “Diário do Legislativo” de
3.4.2008.

* - A tabela 40 - Índice de Qualidade do Ensino - Rede Estadual e
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Municipal de Minas Gerais - 2003 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.4.2008.

* - O mapa 17 - Índice de Qualidade do Ensino - Ensino
Fundamental e Médio foi publicado no “Diário do Legislativo” de
3.4.2008.

* - O mapa 18 - Índice de Qualidade do Ensino Por Municípios -
Ensino Fundamental e Médio - Rede Estadual e Municipal - 2003  foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

Os resultados da 8ª série são preocupantes, pois os alunos
apresentam proficiência ligeiramente superior à da 4ª série. Os piores
resultados ocorrem no Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri. Os
melhores em Alto Paranaíba e Centro Oeste de Minas. Também é
baixa a proficiência média na 3ª série do ensino médio, inferior à
desejável na 8ª série. Nessa faixa, além do Jequitinhonha/Mucuri e
Norte de Minas, também o Noroeste apresenta baixos resultados. Os
melhores resultados são dos alunos do Alto Paranaíba e Sul de
Minas.

3.14. A Educação Superior em Minas Gerais
3.14.1 - O ensino de graduação
Desde o início da década de 90, vem-se observando vertiginoso

crescimento nos números da educação superior no Brasil. Segundo
dados do INEP, de 1992 a 2003, verificou-se um crescimento da
ordem de 153% no número de matrículas dos cursos de graduação
presencial, que passou de 1.535.788 para 3.887.022. Com um
crescimento percentual ainda maior, da ordem de 157%, esse mesmo
fenômeno ocorreu também em Minas Gerais, onde o número de
matrículas registradas passou de 144.756 matrículas registradas para
371.752.

O mesmo se verifica quando se considera a evolução do número de
instituições de educação superior. Em termos de Brasil, de 1993 para
2003, houve um crescimento de 113% no número de instituições, que
passou de 873 para 1859.

O crescimento no número de matrículas em cursos de graduação
presenciais deveu-se fundamentalmente ao setor privado, em que se
registrou um aumento da ordem de 192%, passando de 941.152
matrículas para 2.750.652. Já no setor público, o aumento foi da
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ordem de 73%, passando de 653.516 para 1.136.370 alunos
matriculados.

Quanto ao número de instituições, o crescimento foi devido
claramente à iniciativa privada. No setor público, houve queda no
número de IES, que passou de 221 (em 1993) para 207 (em 2003),
enquanto no setor privado o número de instituições passou de 652
para 1652 (crescimento de 153%).

Também em Minas Gerais, vem crescendo paulatinamente a
participação do setor privado nas matrículas dos cursos de graduação.
Em 2003, a participação foi de 70,76% para o Brasil e de 77,26% para
Minas Gerais, conforme Tabela 41 abaixo.

* -  A tabela 41 - Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais
por Rede de Ensino - Minas Gerais 2003 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.4.2008.

Além de contar com percentual maior de participação do setor
privado no ensino superior em relação ao que se observa para o
conjunto da Federação, Minas caracteriza-se por ser o estado com o
maior número de estabelecimentos federais. São 12 IFES, dentre as
quais estão incluídas 11 universidades: Universidade Federal de São
João del-Rei, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade
Federal de Lavras, Universidade Federal de Minas Gerais,
Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de
Uberlândia, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de
Itajubá, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade
Federal de Alfenas e Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri. A seguir, vêm o Rio de Janeiro e o Rio
Grande do Sul, cada um com cinco estabelecimentos. Por causa
disso, no sistema mineiro, as matrículas em universidades federais
equivalem a 18,5% e, no Brasil, a 14,6%.

Em relação aos estabelecimentos estaduais, a situação se altera
consideravelmente, já que é relativamente pequeno o número de
alunos matriculados. Existem quatro instituições estaduais que
oferecem ensino superior em Minas, duas das quais são
universidades: a UNIMONTES, que em 2004 tinha 6.938 alunos
matriculados em cursos regulares de graduação e 7.154 em cursos de
formação de professores espalhados por várias cidades do Estado, e
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a UEMG, com 3.171 alunos, em 2004. (Fonte: Relatório UEMG).
As IES mantidas pelo Estado de Minas Gerais são responsáveis por

4% do alunado mineiro, enquanto no conjunto dos estados brasileiros
as instituições estaduais participam com 11,4% dos alunos, graças a
importantes sistemas estaduais, tais como os de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio de Janeiro.

O governo de Minas Gerais vem investindo muito pouco em suas
universidades, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos
ao número de alunos. De fato, Minas é o Estado que investe menos,
em termos absolutos, em suas universidades. Um estudo, reproduzido
no “site” do INEP, mostra que, em 1999, a despesa efetuada com as
estaduais no Brasil foi de 2.869 milhões, sendo que São Paulo
despendia 2.009 milhões, Paraná 358 milhões, Rio de Janeiro 423
milhões e Minas Gerais, em último lugar, apenas 28,9 milhões.
Daquela data em diante, o aporte de recursos estaduais aumentou
significativamente para a UNIMONTES, mas praticamente estagnou-
se para a UEMG.

Comparando-se por dependência administrativa, em 2003 a
despesa por aluno em instituições federais de ensino superior de
Minas Gerais foi de 21,5 mil, enquanto nas estaduais foi de apenas
4,5 mil. No País, os gastos por aluno de estaduais (12,6 mil) foram
substancialmente maiores do que em Minas Gerais, mesmo
descontando-se a força do sistema paulista, liderado por três das
maiores e mais importantes universidades do Brasil.

Em relação ao número de ingressos em cursos de graduação
presenciais, temos um total de 177.080 vagas, sendo 20.331 (11,5%)
na rede pública. Essas vagas correspondem a 0,99% da população
mineira, enquanto para o País este percentual é de 1,18%. É possível
que essa diferença explique o melhor aproveitamento, em Minas
Gerais, das vagas no setor privado, já que a relação
ingressantes/vagas é maior em Minas (73,1%) do que no Brasil
(57,8%). Em outros termos, o número de vagas ociosas em Minas
(26,9%) é menor do que a média brasileira de 42,2%. No setor
público, graças à gratuidade do ensino, praticamente todas as vagas
são preenchidas.

Em relação à demanda por ensino superior, é importante analisar
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também o que está ocorrendo no ensino médio. Em 2003, estavam
matriculados naquele nível de ensino 934.387 alunos, o que
corresponde a uma taxa de escolarização bruta da população de 15 a
17 anos de 91,1%, considerando-se uma estimativa de 1.052.117
pessoas nessa faixa em 2005 (de acordo com o Cedeplar/UFMG).
Isso significa que, uma vez regularizados os fluxos (diminuição da
repetência e da evasão e entrada na idade correta), tería lugar no
ensino médio para quase toda a população na faixa de idade
relevante. Isso tende a ocorrer também pelo fato de que as projeções
de população indicam para os próximos anos uma estabilização, ou
mesmo queda, no crescimento populacional desta e de outras faixas
etárias mais jovens. Assim, pode-se esperar pouco crescimento no
número de alunos matriculados no ensino médio, o que exerceria uma
pressão pouco significativa sobre a demanda pelo ensino superior,
mesmo porque a população de 15 a 17 anos que ainda está fora da
escola tem pouca probabilidade de chegar ao ensino superior, dado o
seu perfil socioeconômico.

Assim sendo e considerando-se que nem todos os egressos do
ensino médio podem ou querem evoluir para o ensino superior (como
atestam as vagas não preenchidas no ensino privado), pode-se dizer
que o atual número de vagas, que corresponde a 79% dos concluintes
do ensino médio, atende à demanda atual. Essa afirmação, no
entanto, não leva em consideração a distribuição de vagas por área
de conhecimento, que tem mostrado alguns gargalos, especialmente
na área de Saúde. A distribuição de alunos matriculados por grande
área mostra, em Minas, um perfil semelhante ao do Brasil, com uma
forte concentração em Ciências Sociais, Negócios, Direito (37,4%), e
Educação (23,2%), apresentando um percentual em “Saúde e Bem-
Estar” (14,7%) pouco mais elevado do que a média brasileira, o
mesmo ocorrendo nas Engenharias (8,54%). A maior parte das
matrículas está no período noturno (58,7%) e segue o mesmo padrão
que se verifica para o País (58,4%). A maior parte das matrículas
diurnas concentra-se nas instituições públicas estaduais e federais.

3.14.2 - As metas de crescimento do PNE em Minas
Tanto o Plano Decenal de Educação quanto recentes documentos

do governo federal têm como meta atingir o percentual de 30% dos
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jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior. Atualmente,
Minas tem uma taxa de escolarização líquida de 12,9% (matrículas de
18 a 24/ população de 18 a 24). Nesse caso, para se atingir a meta,
seria preciso que aproximadamente 563 mil jovens dessa faixa etária
estivessem matriculados no ensino superior, além da necessidade de
atender os de mais de 24 anos, que hoje constituem cerca de 40% do
alunado. Portanto, para cumprir a meta em Minas, seria necessário
passar dos atuais 371 mil alunos para cerca de 929 mil, o que
significaria aumentar em 2,5 vezes o número de matrículas.

3.14.3 - Distribuição geográfica da educação superior em Minas
Observando-se as dez regiões, constata-se que as matrículas

concentram-se na região Central. Essa região possui 43,3% dos
alunos matriculados em ensino superior em Minas Gerais, sendo que
Belo Horizonte detém 28,8% do alunado, distribuído por 40
instituições. Observa-se também que a região Central tem uma
participação significativamente maior nas matrículas, em relação à
participação da população do Estado (35,1%). Por outro lado, regiões
menos desenvolvidas como Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas,
comparadas com as outras regiões do Estado apresentam matrículas
em proporções bem inferiores, considerada a sua população. Note-se
que, além disso, na região Norte, as matrículas concentram-se em
Montes Claros, que detém 72,2% das matrículas em ensino superior
da região distribuída por 14 instituições, com destaque para a
UNIMONTES. Na perspectiva oposta, encontra-se o Triângulo, com
12% das matrículas e 7,15% da população, destacando-se Uberlândia
e Uberaba em número de matrículas. As regiões Centro-Oeste de
Minas, Sul e Zona da Mata têm populações e matrículas quase na
mesma proporção. A situação das regiões mais pobres, Jequitinhonha
e Norte, indicariam uma baixa demanda efetiva para cursos de nível
superior, especialmente aqueles ofertados por instituições privadas.
Nesse caso, fica evidente a necessidade de uma maior participação
do setor público.

* - A tabela 42 - Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e
População por Região Administrativa - Minas Gerais - 2000 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

3.14.4 - A pós-graduação



92

Minas Gerais é o quarto Estado em número de alunos de doutorado
e o terceiro em número de alunos de mestrado, precedido de São
Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Minas tem 5.794 alunos
de mestrado e 2.705 de doutorado e os concluintes em 2003 foram
2.381 e 593, respectivamente.

Em relação à população estimada para 2002, o número de titulados
é de 13,3 mestres por 100 mil habitantes e de 3,3 doutores, relações
estas inferiores às apresentadas pela média do País também em 2002
(15,3 e 4,7 respectivamente). Mais uma vez, esse resultado está
fortemente influenciado pelo Estado de São Paulo, que matricula
37,4% dos mestrandos e 52,2% dos doutorandos.

3.15 - CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO
Sintetizando a problemática educacional revelada neste diagnóstico,

pode-se dizer que a educação mineira enfrenta três problemas
básicos que estão relacionados à qualidade do ensino, à eficiência do
sistema e à eqüidade.

Nesse sentido, as ações a serem desenvolvidas devem todas
apontar no sentido de maiores oportunidades de acesso e de
permanência na escola; em mais tempo na escola, seja pela
ampliação do atendimento em tempo integral, seja pela redução da
taxa de abandono. Devem, também, favorecer o surgimento de
condições e estímulos para que a vida escolar seja uma trajetória de
sucesso e que a escola seja o melhor lugar para ensinar e para
aprender. Devem contribuir para reduzir não só as diferenças que
existem no interior das próprias escolas, mas também as diferenças
inter-regionais, tornando mais justa, inclusiva e democrática a
sociedade mineira.

O diagnóstico da educação em Minas revela ainda como fato mais
destacável, que os contrastes são enormes e as desigualdades se
manifestam não só pela baixa renda familiar, mas também pelas
precárias condições de vida que dificultam o acesso e a permanência
das crianças e dos jovens na escola. Essas condições adversas
corroem as próprias condições de educabilidade, interferindo no
rendimento escolar dos alunos e produzindo histórias de fracasso que
alimentam o ciclo vicioso que impede a promoção do desenvolvimento
humano nas regiões mais pobres do Estado.
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Os resultados que vêm sendo produzidos pelo SAEB e pelo
Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica –
PROEB, instituído no âmbito do Sistema Mineiro de Avaliação da
Educação Pública – SIMAVE, mostram que, sob qualquer ângulo que
se examine, são grandes as discrepâncias entre os indicadores que
caracterizam a situação da educação nas várias regiões do Estado.
Embora sucessivos governos tenham assumido a tarefa de reduzir
essas desigualdades, os esforços realizados não têm se traduzido em
resultados efetivos. As políticas públicas na área da educação,
implementadas até agora, não têm sido capazes de alterar esse
quadro geral de desigualdades.

Tradicionalmente, as desigualdades sociais e econômicas têm
servido para justificar os resultados (em especial, os maus resultados)
do desempenho da escola pública. No entanto, o grande desafio a ser
enfrentado é o de implantar políticas de resultado capazes de garantir
sucesso na vida escolar a todas as crianças, adolescentes, jovens e
adultos não escolarizados, independentemente de sua origem social.
Para isso, é indispensável que o conhecimento que já se tem dos
efeitos das desigualdades sociais na distribuição das oportunidades
educacionais seja tomado não para isentar as escolas, educadores e
o poder público das suas responsabilidades, mas como base e
fundamento para a promoção de políticas orientadas por princípios de
eqüidade. Por isso mesmo, torna-se necessário, dada a extensão e
diversidades regionais do Estado, estabelecer com clareza as
prioridades, metas e estratégias de ação e eleger áreas geográficas
para intervenção diferenciada.

IV - Metas e Ações Estratégicas
A implementação das metas previstas nesta seção fica condicionada

à disponibilidade orçamentária e financeira.
4.1 - Educação Infantil
Somente agora, com a nova Lei 9394/96, a educação de crianças de

0 a 6 anos de idade (0 a 5 anos, em Minas, onde o ensino
fundamental é de nove anos), passou a receber tratamento adequado
na legislação educacional. No seu Art. 29, a educação infantil, alçada
à condição de primeira etapa da educação básica, passou a ter como
finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos
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físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade. A redação desse artigo é abrangente e
engloba, com precisão, o que se espera que predomine na
organização de programa e projetos da educação infantil. As recentes
conquistas nesse campo são frutos do trabalho de educadores que
sempre entenderam a importância de investir na educação das
crianças dessa faixa etária.

Neste PDEEMG, as metas apontam para avanços progressivos no
sentido da universalização da oferta de uma educação infantil de
qualidade. A busca dessa qualidade envolve questões amplas e
complexas ligadas às decisões de ordem orçamentária, à implantação
de políticas de recursos humanos, ao estabelecimento de padrões de
atendimento que garantam espaço físico adequado, materiais em
quantidade e qualidade suficientes e, principalmente, à adoção de
propostas educacionais compatíveis com as necessidades formativas
dessa faixa etária.

4.1.1 - Ações estratégicas
a) Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da

educação infantil, abrangendo os aspectos relacionados à infra-
estrutura física, ao mobiliário e equipamento, aos recursos didáticos,
ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos
humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

b) Estabelecer, em 2 (dois) anos, as habilidades e competências a
serem adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem
como as metas a serem alcançadas pelos professores ao final de
cada ano escolar, de modo a garantir o progresso dos alunos.

c) Regularizar, em 2 (dois) anos, os processos de autorização e
funcionamento da educação infantil de todas as instituições públicas e
privadas.

d) Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em
função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos.

e) Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos pedagógicos
em todas as instituições de ensino infantil públicas e privadas.

f) Ampliar a oferta de vagas em curso Normal de nível médio para
formação de docentes para atuar na educação infantil.

4.1.2 - Metas
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a) Garantir, em 5 (cinco) anos, 100% das escolas de educação
infantil com infra-estrutura física adaptada às necessidades das
pessoas com deficiência.

b) Implantar padrões básicos de atendimento em 50% (cinqüenta
por cento) das escolas de ensino fundamental, em 5 (cinco) anos, e
em 100% (cem por cento), em 10 (dez) anos, priorizando as áreas de
maior vulnerabilidade social.

c) Aumentar a taxa de atendimento escolar para 30% (trinta por
cento), em 5 (cinco) anos, e para 50% (cinqüenta por cento), em 10
(dez) anos, na faixa etária de 0 a 3 anos.

d) Aumentar a taxa de atendimento escolar para 70% (setenta por
cento), em 5 (cinco) anos, e para 98% (noventa e oito cento), em 10
(dez) anos, universalizando o acesso à escola pública na faixa etária
de 4 a 5 anos.

e) Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando a
oferta de tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de
4 e 5 anos, em 10 (dez) anos, priorizando os que se encontram em
condição de maior vulnerabilidade social.

f) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

* Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos deste
PDEEMG, no que se refere à educação infantil.

4.2 - Ensino Fundamental
O ensino fundamental, integrante da educação básica, é obrigatório

a todo cidadão brasileiro e, com as modificações mais recentes
introduzidas na LDB pela Lei 11.274/2006, passou a ter duração de
nove anos, com matrícula aos seis anos. Quatro pilares definidos no
Art. 32 da Lei 9394/96 constituem os objetivos desse nível de ensino:
o desenvolvimento da capacidade de aprender; a compreensão do
ambiente natural e social; a aquisição de conhecimentos e habilidades
e formação de atitudes e valores; e a valorização dos vínculos da
família, da solidariedade humana e da tolerância.

A infância se constitui numa etapa de vida singular no
desenvolvimento humano que exerce impacto considerável sobre as
etapas posteriores. Dessa forma, o atendimento dos sujeitos que se
encontram nesse período precisa ser devidamente respeitado e
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assegurado pelos sistemas de ensino por meio de uma ação
pedagógica que expresse uma concepção de educação comprometida
com a formação integral dos educandos.

A ampliação do período de escolaridade obrigatória, assegurando o
acesso da criança de seis anos de idade ao ensino fundamental,
possibilita a elas um tempo maior de convívio escolar, mas somente
terá impactos positivos na sua formação se aumentar e qualificar suas
oportunidades de aprendizagem. O processo de escolarização,
quando iniciado cedo, contribui para promover a igualdade de
oportunidades e fornece um suporte adicional à superação dos
obstáculos iniciais da pobreza ou de um meio sociocultural limitado.

A universalização do ensino fundamental é uma realidade em todo o
Brasil e, especialmente, em Minas onde a taxa de atendimento escolar
é superior à média nacional. No entanto, permanece ainda o problema
da qualidade, evidenciada pelo baixo desempenho dos alunos em
todas as avaliações externas realizadas tanto pelo MEC/Inep quanto
pela própria SEEMG, ainda que a proficiência média obtida pelos
estudantes mineiros esteja entre as melhores do Brasil. A eficiência do
sistema educacional também precisa avançar, pois, se o acesso à
escola fundamental está universalizado, as condições de atendimento
ainda não são capazes de assegurar a permanência de todos na
escola e, em conseqüência, o direito a uma formação escolar
completa.

As metas do PDEEMG apontam para o desenvolvimento do sistema
de ensino no sentido de que ele se torne capaz de atender toda a
demanda da população escolarizável, assegurando condições de
atendimento que possibilitem aos educandos concluir a educação
básica no tempo previsto e na idade correta, associando a essas
variáveis os níveis de aprendizado alcançados pelos estudantes. Os
pilares de uma boa educação incluem um corpo docente bem
preparado e remunerado, uma boa pedagogia e tempo integral na
escola, os pais acompanhando os filhos, condições adequadas de
ensino, boa gestão e eficiência do sistema.

Constitui uma diretriz importante deste Plano a promoção da
eqüidade, elegendo áreas de maior vulnerabilidade social para
intervenção diferenciada.
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4.2.1 - Ações estratégicas
a) Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento do ensino

fundamental, abrangendo os aspectos relacionados à infra-estrutura
física, ao mobiliário e equipamentos, aos recursos didáticos, ao
número de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos
humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

b) Estabelecer, em 2 (dois) anos, as habilidades e competências a
serem adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem
como as metas a serem alcançadas pelos professores ao final de
cada ano escolar, de modo a garantir o progresso dos alunos.

c) Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em
função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos.

d) Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos pedagógicos
de todas as instituições de ensino fundamental públicas e privadas.

e) Estruturar plano de segurança para as escolas públicas em
articulação com os órgãos e instituições que atuam nessa área e com
a colaboração da comunidade escolar.

f) Universalizar, em articulação com a área de saúde, em 3 (três)
anos, os exames de acuidade visual e auditiva para as crianças
matriculadas nas escolas de educação infantil e fundamental, como
forma de prevenir problemas e garantir o tratamento adequado aos
que apresentarem deficiências.

4.2.2 - Metas
a) Garantir, em 5 (cinco) anos, 100% das escolas de ensino

fundamental com infra-estrutura física adaptada às necessidades das
pessoas com deficiência.

b) Implantar o ensino fundamental de nove anos, com matrícula aos
seis anos de idade, em todas as escolas públicas e privadas, até
2010.

c) Implantar padrões básicos de atendimento em 50% (cinqüenta por
cento) das escolas de ensino fundamental, em 5 (cinco) anos, e em
100% (cem por cento), em 10 (dez) anos, priorizando as áreas de
maior vulnerabilidade social.

d) Elevar a taxa de atendimento escolar para 98% (noventa e oito
por cento), em 3 (três) anos, consolidando a universalização do
acesso à escola pública na faixa etária de 6 a 14 anos.
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e) Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando a
oferta de tempo integral para 30% (quarenta por cento) dos alunos do
ensino fundamental, em 5 (cinco) anos, e para 60% (oitenta por
cento), em 10 (dez) anos, priorizando os que se encontram em
condição de maior vulnerabilidade social.

f) Instalar laboratórios de informática e conecta-los à Internet em
100% (cem por cento) das escolas estaduais de ensino fundamental,
em 2 (dois) anos, e nas escolas municipais, em 6 (seis) anos.

g) Garantir, em cada município mineiro, pelo menos uma escola com
quadra esportiva coberta, em 4 (quatro) anos, e 40% (cinqüenta por
cento) das escolas públicas com quadra esportiva coberta, em 10
anos.

h) Garantir que, em 5 (cinco) anos, todas as escolas de ensino
fundamental com laboratório de ensino de ciências e biblioteca.

i) Informatizar os serviços de administração de 100% das escolas
estaduais de ensino fundamental, em 2 (dois) anos, e das escolas
municipais em 5 (cinco) anos.

j) 100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino fundamental
participando do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação
Básica (Proeb), realizado pela Secretaria de Estado de Educação.

k) 100% dos diretores de escolas estaduais de ensino fundamental
aprovados, em 3 (três) anos, em exame de certificação ocupacional e,
em 10 (dez) anos, nas escolas municipais.

l) Todos os alunos sabendo ler e escrever aos 8 (oito) anos, em 3
(três) anos.

m) Aumentar para 70% (setenta por cento), em 5 (anos), o
percentual de alunos da 4a série/5o ano com desempenho acima do
nível recomendado em Português e Matemática, com base em
resultados do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação
Básica (Proeb), e para 80% (oitenta por cento), em 10 (dez) anos.

n) Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em 5 (anos), o
percentual de alunos da 8a série/9o ano com desempenho acima do
nível recomendado em Português e Matemática, com base em
resultados do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação
Básica (Proeb), e para 70% (setenta por cento), em 10 (dez) anos.

o) Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em 5 (cinco) anos, e
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em 40% (quarenta por cento), em 10 (dez) anos, as desigualdades
regionais entre as SRE, calculado pela diferença ∆X = (IQEmáximo -
IQEmínimo) dos Indices de Qualidade de Ensino das escolas públicas
do ensino fundamental.

p) Aumentar a taxa de conclusão do ensino fundamental para 80%
(oitenta por cento), em 5  (cinco) anos, e para 90% (noventa por
cento), em 10 (dez) anos.

q) Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino fundamental
para 14% (catorze por cento), em 5 (cinco) anos, e para 10% (dez por
cento), em 10 (dez) anos.

r) Reduzir em 40% (quarenta por cento) a taxa de abandono do
ensino fundamental, em 5 (cinco anos), e em 70% (setenta por cento),
em 10 (dez anos).

s) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos deste
PDEEMG, no que se refere ao ensino fundamental.

4.3 - Ensino Médio
A nova LDB consagra a natureza essencialmente cultural do ensino

médio, como agência educativa voltada de preferência à formação
humanística e científica do educando, declarando ser o objetivo de
formação para o trabalho apenas uma interface dos seus propósitos
pedagógicos. Com duração mínima de três anos, tem por finalidades,
como estabelece o Art. 35 da Lei 9394/96, consolidar e aprofundar
conhecimentos anteriores, de modo a possibilitar o prosseguimento de
estudos em níveis mais elevados; preparar o educando para o
trabalho e a cidadania; aprimorar a formação humanística e a
compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada
disciplina.

Esse nível de ensino, por constituir a etapa final da educação
básica, acumula problemas derivados da ineficiência e da baixa
qualidade dos níveis anteriores. Os seus indicadores são
sensivelmente piores que os do ensino fundamental: maiores taxas de
abandono e de evasão, maior defasagem idade-série, maiores taxa de
repetência e reprovação, menores taxas de promoção e de conclusão
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e menor taxa de atendimento escolar. Em conseqüência, o avanço em
direção à universalização não depende apenas do sucesso que esse
nível de ensino possa propiciar aos educandos, mas também das
condições que determinam as chances de sucesso das trajetórias
escolares anteriores que conduzem até o ensino médio.

Acrescente a isso as dificuldades de financiamento que obrigaram a
rede de ensino médio a se expandir a reboque da expansão do ensino
fundamental, sem respeitar as suas características e demandas
próprias, ocupando os espaços ociosos das escolas de ensino
fundamental, especialmente no turno da noite. Além disso, atende
uma população de jovens que se encontram num período de vida de
muitas incertezas e indefinições, enfrentando muitas vezes, dadas as
circunstâncias diferenciadas de vida, responsabilidades relacionadas
às suas necessidades de sobrevivência e às de seus familiares.

Em nenhum outro nível de ensino da educação básica, a escola está
tão distante de atender às expectativas dos seus alunos. Em nenhum
outro nível, as condições de permanência são tão precárias e a
organização curricular tão dissociada das características, interesses e
disponibilidades dos educandos. No ensino médio, tão importante
quanto ampliar as oportunidades de acesso é melhorar as condições
de permanência na escola, propiciando aos educandos a
oportunidade de cumprir uma trajetória escolar bem-sucedida.

O novo plano curricular para o ensino médio deve ir além de
anunciar os conteúdos científicos e tecnológicos a serem ensinados,
de cuidar da formação para o trabalho e da aquisição do domínio de
habilidades intelectuais específicas. O que se torna necessário fazer é
uma inversão na concepção de educação escolar e proclamar que ela
deve se constituir na formação e no desenvolvimento dos jovens como
seres humanos. Ao proceder desse modo, cria-se um novo
fundamento para o processo educativo. A partir dele estabelece-se
uma outra direção que orienta a seleção e organização dos conteúdos
a serem ensinados, dos tempos e dos espaços escolares, das formas
e dos critérios de avaliação e, acima de tudo, dos objetivos dos
processos educativos.

Esse novo procedimento é de natureza ontológica e metodológica.
Indica aquilo que se deve buscar como objetivo mais fundamental do
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ensino de nível médio e que tais objetivos não são próprios desse
nível de ensino, mas de todo o processo de educação, iniciado no
momento em que a criança entra na escola. Trata-se, pois, de um
empreendimento de natureza global. Sua concepção é totalizadora e
não parcial em relação ao ser humano. Para o nível do ensino médio
deve ser formulada uma questão específica: quais são as expectativas
de formação que devem ser desenvolvidas e ampliadas quando se
trata de indivíduos jovens já entrando na fase adulta?

Essa fase adulta deverá se caracterizar pela afirmação da
maturidade, expressa basicamente no uso responsável da liberdade,
na consciência da autonomia, na participação na vida publica, na
identidade individual e nas formas da sociabilidade. Trata-se, portanto,
de indivíduos que se encontram nos umbrais da vida adulta e que
devem receber uma sólida formação para a vida prática, pois eles
serão, em pouco tempo, convocado para assumir alguns dos deveres
esperados de todo cidadão, tais como os relativos ao trabalho, à
constituição da família própria, à função política e outras.

Como no ensino fundamental, também aqui as metas do PDEEMG
apontam para a necessidade imperiosa de se ter um sistema de
ensino capaz de atender toda a demanda da população para esse
nível de ensino, mantendo os estudantes na escola em condições que
possibilitem a conclusão da educação básica no tempo previsto e na
idade correta, associando a essas variáveis os níveis de aprendizado
alcançado pelos estudantes. Constitui uma diretriz importante deste
Plano a promoção da equidade e a preparação para o trabalho,
elegendo áreas de maior vulnerabilidade social para intervenção
diferenciada.

4.3.1 - Ações estratégicas
a) Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento do ensino

médio, abrangendo os aspectos relacionados à infra-estrutura física,
ao mobiliário e equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de
alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos humanos
indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

b) Estabelecer, em 2 (dois) anos, as habilidades e competências a
serem adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem
como as metas a serem alcançadas pelos professores, ao final de
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cada ano escolar, de modo a garantir o progresso dos alunos.
c) Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em

função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos.
d) Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos político-

pedagógicos em todas as instituições de ensino médio públicas e
privadas.

e) Estruturar plano de segurança para as escolas públicas em
articulação com os órgãos e instituições que atuam nessa área e com
colaboração da comunidade escolar.

4.3.2 - Metas
a) Garantir, em 5 (cinco) anos, 100% das escolas de ensino médio

com infra-estrutura física adaptada às necessidades das pessoas com
deficiência.

b) Implantar padrões básicos de funcionamento em 50% (cinqüenta
por cento) das escolas de ensino médio, em 5 (cinco) anos, e em
100% (cem por cento), em 10 (dez) anos, priorizando as áreas de
maior vulnerabilidade social.

c) Atender, em 2 (anos) anos, toda a demanda para o ensino médio
dos alunos concluintes do ensino fundamental regular ou de EJA e de
jovens que desejam retomar os estudos nesse nível de ensino, em
todos os municípios mineiros.

d) Aumentar a taxa de atendimento escolar para 94% (noventa e
quatro por cento), em 5 (cinco) anos, e para 96% (noventa e seis por
cento), em 10 (dez) anos, universalizando o acesso à escola pública
na faixa etária de 15 a 17 anos.

e) Aumentar a taxa de escolarização líquida para 55% (cinqüenta e
cinco por cento), em 5 (cinco) anos, e em para 70% (setenta por
cento), em 10 (dez) anos, na faixa etária de 15 a 17 anos.

f) Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 10% (dez
por cento), em 5 (cinco) anos, e em 30% (trinta por cento), em 10
(dez) anos.

g) Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando a
oferta de tempo integral para 20% (vinte por cento) dos alunos do
ensino médio, em 5 (cinco) anos, e para 40% (quarenta por cento),
em 10 (dez) anos, priorizando os que se encontram em condição de
maior vulnerabilidade social.
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h) Em 5 (cinco) anos, todas as escolas de ensino médio equipadas
com recursos didáticos e infra-estrutura física necessários a uma
educação de qualidade e com professores habilitados.

i) Laboratórios de Informática conectados à Internet em 100% (cem
por cento) das escolas estaduais de ensino fundamental, em 2 (dois)
anos, e nas escolas municipais, em 6 (seis) anos.

j) Em cada município mineiro, pelo menos uma escola com quadra
esportiva coberta, em 4 (quatro) anos, e 50% (cinqüenta por cento)
das escolas públicas com quadra esportiva coberta, em 10 anos.

k) Em 5 (cinco) anos, todas as escolas de ensino médio com
laboratório de ensino de ciências e biblioteca.

l) 100% dos alunos de escola pública de ensino médio com livro
didático de todas as disciplinas, em 4 anos.

m) 100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino médio
participando do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação
Básica (Proeb), realizado pela Secretaria de Estado de Educação.

n) 100% (cem por cento) dos alunos do ensino médio com acesso a
merenda escolar, em 4 (quatro) anos.

o) Informatização da administração de 100% das escolas estaduais
de ensino médio, em 2 (dois) anos, e das escolas municipais em 5
(cinco) anos.

p) 100% dos diretores de escolas públicas de ensino médio
aprovados, em 3 anos, em exame de certificação ocupacional.

q) Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em 5 (anos), o
percentual de alunos da 3a série do ensino médio com desempenho
no nível recomendado em Português e Matemática,  com base em
resultados do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação
Básica (Proeb),  e para 70% (setenta por cento), em 10 (dez) anos.

r) Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em 5 (cinco) anos, e em
40% (quarenta por cento), em 10 (dez) anos, as desigualdades
regionais entre as SRE, calculado pela diferença ∆X = (IQEmáximo -
IQEmínimo) dos Indices de Qualidade de Ensino das escolas públicas
do ensino médio.

s) Aumentar a taxa de conclusão do ensino médio para 60%
(sessenta por cento), em 5 (cinco) anos, e para 85% (oitenta e cinco
por cento), em 10 (dez) anos.
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t) Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25%
(vinte e cinco por cento), em 5 (cinco) anos, e para 15% (quinze por
cento), em 10 (dez) anos.

u) Reduzir em 40% (quarenta por cento) a taxa de abandono do
ensino médio, em 5 (cinco anos), e em 70% (setenta por cento), em
10 (dez anos).

v) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos deste
PDEEMG, no que se refere ao ensino médio.

4.4 - Educação Superior
A educação básica de qualidade depende, substancialmente, da

educação superior, responsável primeira pela formação dos
profissionais do magistério.

A criação de um espaço permanente de diálogo e entendimento
para a efetiva e necessária articulação entre este nível de ensino e a
educação básica, torna-se imperiosa em Minas.

Esse espaço poderá se concretizar através da criação de um Fórum
representativo, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Ciência
e Tecnologia, como instância de discussão e compatibilização das
políticas públicas adequadas à educação superior de Minas, para que
ela possa contribuir de diferentes maneiras e em vários aspectos, para
o desenvolvimento do Estado, contemplando as necessidades e
expectativas de qualidade da educação básica.

4.4.1 - Metas
a) Instituir, no prazo de 01 (um) ano, sob a coordenação da

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Fórum de Educação, Ciência e Tecnologia, com participação da
comunidade e entidades civis organizadas, com o objetivo de
fomentar a discussão sobre questões educacionais pertinentes a este
nível de ensino, com vistas a garantir:

b) compatibilização das políticas e ações da educação superior com
as demandas, expectativas e necessidades de desenvolvimento
econômico, social e cultural do Estado, priorizando as áreas de maior
vulnerabilidade social.

c) provimento, até o final da vigência deste plano, da oferta da
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educação superior para 100% (cem  por cento) dos concluintes do
Ensino Médio e, pelo menos a 30% (trinta por cento) dos jovens de 18
a 24 anos, garantindo igualdade de oportunidades e eqüidade;

d) ampliação, com a colaboração da União, da oferta da educação
superior pública nas modalidades presencial e a distância, de modo a
assegurar, em 05 (cinco) anos, o aumento de 40% (quarenta por
cento) das vagas,e  60% (sessenta por cento), em 10 (dez) anos, com
prioridade para as regiões do Estado de maior vulnerabilidade social;

e) formação inicial de professores da educação básica, com
prioridade para as licenciaturas cuja carência já foi diagnosticada,
visando eliminar, em 05 (cinco) anos, o déficit de professores
habilitados;

f) que as políticas da educação superior, da administração pública e
privada, nas diferentes regiões do Estado, contribuam para o
desenvolvimento e qualificação da educação básica, através de
programas de formação continuada;

g) reformulação, no prazo de 02 (dois) anos, das propostas
curriculares dos cursos superiores de formação dos professores, com
ênfase na profissionalização desde o início do curso, garantindo a
oferta dos saberes específicos, processuais e metodológicos;

h) inclusão, no prazo de 02 (dois) anos, nas propostas curriculares
dos cursos superiores de formação de professores, dos seguintes
temas: educação inclusiva, sexual, ambiental, educação para a
sustentabilidade e responsabilidade social, ética, justiça, diálogo,
respeito mútuo, solidariedade, tolerância, pluralidade cultural, saúde,
empreendedorismo, economia, temas locais, dentre outros;

i) ampliação, no prazo de 02 (dois) anos, do campo de estágio
supervisionado das diversas licenciaturas e áreas afins, através de
convênios firmados com os órgãos gestores das escolas públicas.

j) Ampliação dos recursos para as pesquisas, destinando 1% (um
por cento) da arrecadação do Estado à FAPEMIG.

k) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos deste
PDEEMG, no que se refere ao ensino superior.

4.5 - Educação de Jovens e Adultos
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Em Minas, embora a oferta de vagas na educação básica tenha
crescido substancialmente nas duas últimas décadas, ainda restam
numerosos contingentes de jovens e adultos sem escolaridade regular
completa. Essa é uma dívida social que precisa ser resgatada,
especialmente no ensino médio, em que o quadro é mais grave, tendo
em vista que o Estado precisa avançar decididamente em direção ao
desenvolvimento econômico e social. E nesse percurso não se podem
desperdiçar recursos humanos, visto que esse desenvolvimento só foi
conquistado por sociedades educacionalmente desenvolvidas.

Torna-se, pois, necessário empreender um grande esforço para
oferecer aos jovens e adultos que não tiveram acesso à escolaridade
formal na idade própria ou que não conseguiram concluir a educação
básica oportunidades amplas e variadas para que possam recuperar o
tempo perdido e possam se integrar à sociedade do conhecimento. A
superação da desigualdade pressupõe que se garanta a todas as
pessoas acesso à educação, importante instrumento de justiça social.

A erradicação do analfabetismo é uma prioridade. Mais que isso, é o
atendimento a uma emergência. Para isso é preciso mobilizar a
sociedade para que participe e apóie projetos e ações que, em curto
prazo, atinjam esse objetivo. Mas a educação de jovens e adultos não
pode restringir-se à alfabetização. Deve oferecer a educação básica,
nos níveis fundamental e médio, visando possibilitar a continuidade de
estudos em ensino regular. Deve oferecer, também, programas de
formação profissional que proporcionem aos jovens e adultos
melhores condições para inserção no mundo do trabalho.

4.5.1 - Ações estratégicas
a) Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da

educação de jovens e adultos, abrangendo os aspectos relacionados
à infra-estrutura física, ao mobiliário e equipamentos, aos recursos
didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos
recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de
qualidade.

b) Implantar sistema de avaliação sistêmica que atenda às
especificidades da educação de jovens e adultos.

c) Criar e implantar programa específico de colaboração entre
Estado e Municípios para garantir pleno atendimento à demanda por
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ensino fundamental de jovens e adultos.
d) Desenvolver e implantar projeto de ensino com recursos didáticos

e pedagogia específica para a educação de jovens e adultos.
4.5.2 - Metas
a) Reduzir em 60% (sessenta por cento) a taxa de analfabetismo,

em 5 (cinco) anos, e erradicá-lo ao final de 10 (dez) anos.
b) Em 5 (cinco) anos, 100% das escolas que oferecem EJA tendo

infra-estrutura física adaptada às necessidades das pessoas com
deficiência.

c) Padrões básicos de funcionamento implantados em 50%
(cinqüenta por cento) das escolas que oferecem EJA, em 5 (cinco)
anos, e em 100% (cem por cento), em 10 (dez) anos, priorizando as
áreas de maior vulnerabilidade social.

d) Aumentar progressivamente o atendimento da demanda de
escolarização básica nos ensinos fundamental e médio da população
de jovens e adultos, até alcançar 100% em 10 (dez) anos.

e) Em 3 (três) anos, todos os alunos de EJA recebendo materiais
didáticos adequados a essa modalidade de ensino.

f) Em 2 (dois) anos, 100% (cem por cento) dos Programas de EJA
participando de processo de avaliação externa periódica.

g) Ampliar para 30% (trinta por cento) a oferta de vagas de EJA na
opção formação profissional, no prazo de 03(três) anos.

h) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos deste
PDEEMG, no que se refere à educação de jovens e adultos.

4.6 - Educação Especial
A educação especial, em atendimento ao que determina a LDB,

deverá ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
com serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades
dos educandos com necessidades especiais. Isso não exclui, antes
pressupõe, a consideração de casos excepcionais, a exigir formas
diferenciadas de atendimento. Assim, a educação especial comporta
situações diversas: inserção dos alunos nas classes comuns,
utilização de salas especiais e, finalmente, escolas especificamente
voltadas para o atendimento diferenciado.
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Centenas escolas estaduais, através do Projeto Incluir da Secretaria
de Estado de Educação, já estão se organizando para atender os
educandos de necessidades educacionais especiais. Mas é preciso
estender essa preparação às escolas municipais e ampliar as
parcerias do setor público com instituições especializadas no
atendimento de deficiências físicas, mentais, múltiplas e de
comportamento.

O desafio da inclusão é um dos eixos centrais da escola
democrática. O reconhecimento da diferença e o trabalho com a
diversidade são componentes essenciais de um projeto educacional
comprometido com a igualdade de oportunidades e com a equidade
na educação.

O atendimento a alunos portadores de necessidades especiais exige
articulação sistemática das políticas públicas da área social: saúde,
assistência social, trabalho, esportes, cultura. A tarefa não é exclusiva
de educadores. Incluir crianças, adolescentes, jovens e adultos com
necessidades educacionais especiais na sociedade e na vida é um
desafio que requer ação conjunta de todos os agentes públicos e da
sociedade civil organizada.

4.6.1 - Ações estratégicas
a) Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da

educação especial, abrangendo os aspectos relacionados à infra-
estrutura física, ao mobiliário e equipamentos, aos recursos didáticos,
ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos
humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

b) Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em
função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos.

c) Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos político-
pedagógicos em todas as instituições de educação especial públicas e
privadas.

d) Implementar programas específicos de educação profissional
para os portadores de necessidades especiais.

e) Implantar sistema de avaliação sistêmica que atenda às
especificidades da educação especial.

4.6.2 - Metas
a) Em 5 (cinco) anos, 100% das escolas de educação especial com
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infra-estrutura física adaptada às necessidades das pessoas com
deficiência.

b) Padrões básicos de funcionamento implantados em 70% (setenta
por cento) das escolas de educação especial, em 5 (cinco) anos, e em
100% (cem por cento), em 10 (dez) anos, priorizando as áreas de
maior vulnerabilidade social.

c) Universalizar, em 10 (dez) anos, o atendimento de pessoas com
necessidades educacionais especiais.

d) Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, em até dez
anos, visando a oferta de tempo integral para 100% (cem por cento)
dos alunos matriculados em escolas de educação especial.

e) Instalar, em cada um dos municípios mineiros, no prazo de 4
(quatro) anos, pelo menos uma escola regular de ensino fundamental
e médio preparada, em termos de profissionais capacitados, espaço
físico e recursos didáticos, incluindo livros didáticos e de literatura
falados, em braille e em caracteres ampliados, materiais para surdos
e comunicação alternativa,  para o atendimento de pessoas com
necessidades educacionais especiais.

f) Implantar, progressivamente, em até 10 (dez) anos, nos
municípios-sede das SRE, pelo menos um centro especializado
destinado ao atendimento de pessoas com necessidades
educacionais especiais, associadas ou não à deficiência, em parceria
com os municípios e as organizações da sociedade civil.

g) Informatização dos serviços da administração escolar de 100%
das escolas estaduais de educação especial, em 2 (dois) anos, e das
escolas municipais, em 5 (cinco) anos.

h) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos deste
PDEEMG, no que se refere à educação especial.

4.7 - Educação Tecnológica e Formação Profissional
Em Minas, 1,6% das matrículas na educação básica estão na

educação profissional de nível técnico, enquanto, no Brasil, a média é
de 1,1%. Apesar disso, ainda são insuficientes as oportunidades de
preparação oferecidas aos jovens para a sua inserção no mundo do
trabalho.
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Do ponto de vista estratégico, o desafio de ampliar a educação
profissional deve ser tratado em duas frentes. Primeiro, é necessário
implantar iniciativas que efetiva e eficazmente associem a educação
básica e a educação profissional. Nesse caso, o caminho é incluir, na
parte diversificada do currículo escolar do ensino médio, disciplinas
voltadas para a qualificação básica para o trabalho. Em segundo
lugar, deve-se aproveitar a rede de escolas de formação profissional
já existentes em Minas para, através de uma ação coordenada e por
meio de parcerias, potencializar essa rede e multiplicar a sua
capacidade de atendimento. Isso não dispensa a necessidade de
criação de novas escolas onde isso se fizer necessário, ampliando o
número de Centros de Educação Profissional (CEP), mantidos pelo
Estado.

Trata-se, portanto, de um grande desafio, simultaneamente
organizacional e político. Organizacional, pela necessidade de se
criarem mecanismos que possibilitem comunicação, cooperação e
intercâmbio entre os diversos órgãos e entidades envolvidas
(Ministério do Trabalho, da Educação, “Sistema S”, Secretarias do
trabalho etc); político, devido à necessidade de compatibilizar ações
com vistas a uma política sistêmica de educação profissional.

4.7.1 - Ações estratégicas
a) Elaborar, em 2(dois) anos, plano de expansão e gestão da

educação profissional, articulado com a educação básica e a
formação de jovens e adultos e aproveitando as potencialidades das
novas tecnologias da educação.

b) Compatibilizar a política de formação profissional com políticas de
geração de empregos.

c) Estabelecer regime de cooperação entre o poder público, os
setores produtivos e as organizações não-governamentais na oferta
de educação profissional, mobilizando e ampliando a capacidade
instalada, com objetivo de atender à demanda por cursos de
qualificação básica e de nível técnico e tecnológico, com prioridade
para os segmentos excluídos do mercado de trabalho.

d) Criar sistema de informações de mercado de trabalho.
4.7.2 - Metas
a) 100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino médio
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oferecendo, em 3 (três) anos, na parte diversificada do currículo,
cursos de qualificação básica para o trabalho.

b) Ampliar, em 5 (cinco) anos, em 200% (duzentos por cento) o
número de alunos de ensino médio de escolas públicas matriculados
em cursos de formação profissional de nível técnico, e em 400%
(quatrocentos por cento), no prazo de 10 (dez) anos.

c) Ampliar para 30% o número de matrículas de EJA na opção
formação profissional.

d) Laboratórios de Informática conectados à Internet em 100% (cem
por cento) das escolas públicas de formação profissional, em 3 (três)
anos.

e) Ampliar em 100% (cem por cento) a oferta de vagas para
educação profissional, na modalidade educação a distância, em 10
(dez) anos.

f) Em 2 (dois) anos, 100% (cem por cento) dos Cursos de Educação
Profissional participando de processo de avaliação externa periódica
visando sua adequação às exigências do desenvolvimento regional às
demandas do mercado de trabalho.

g) Informatização dos serviços da administração de 100% das
escolas estaduais de educação profissional, em 2 (dois) anos, e das
escolas municipais, em 5 (cinco) anos.

h) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos deste
PDEEMG, no que se refere à educação profissional.

4.8 - Educação Indígena, de Escolas Rurais e Quilombolas
A diversidade cultural é um valor que o sistema educacional precisa

incorporar. Reconhecer as diferenças e a necessidade de sua
preservação é, hoje, um direito aceito universalmente.

O Brasil é um país jovem e multicultural. A integração das diferentes
etnias e culturas que concorreram para a formação do povo brasileiro,
foi consagrada na Constituição Federal de 1988, aspecto
extremamente positivo de nossa Carta Magna. As populações
indígenas e os remanescentes dos antigos quilombos – Quilombolas –
formam uma parcela vulnerável dos diversos grupos populacionais
que concorreram para forjar nossa nacionalidade.
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Impõe-se, pois, uma política educacional deliberada, destinada a
educar e, simultaneamente, a preservar os valores e culturas desses
povos.

Muito embora Minas Gerais tenha dado passos importantes e
significativos nessa direção, há ainda muito a ser feito no sentido de
assegurar a universalização da oferta de uma educação diferenciada
e de qualidade, intercultural, bilingüe e comunitária, que venha ao
encontro da autonomia desses povos.

Outro eixo de considerações que precisa pautar a política
educacional refere-se à população do campo, drasticamente reduzida
pelo processo de industrialização e urbanização do País.

Embora a relação campo/cidade seja irreversível e a urbanização
tenda a crescer, não pode o poder público ignorar o contingente de
população que habita o campo, nem descurar de suas necessidades e
aspirações no terreno educacional.

4.8.1 - Ações estratégicas
a) Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da

educação indígena, da educação em escolas rurais e de comunidades
remanescentes dos quilombos, abrangendo os aspectos relacionados
à infra-estrutura física, ao mobiliário e equipamentos, aos recursos
didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos
recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de
qualidade.

b) Elaborar e implementar projetos educativos próprios, incluindo
plano curricular e métodos de ensino específicos e adequados a cada
realidade, bem como a utilização de materiais didáticos condizentes.

c) Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em
função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos.

d) Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos político-
pedagógicos em todas as escolas indígenas, rurais e quilombolas.

e) Implantar sistema de avaliação sistêmica que atenda às
especificidades das escolas rurais, indígenas e de comunidades de
remanescentes de quilombos.

4.8.2 - Metas
a) Em 5 (cinco) anos, 100% das escolas rurais, indígenas e de

comunidades de remanescentes de quilombos com infra-estrutura
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física adaptada às necessidades das pessoas com deficiência.
b) Padrões básicos de funcionamento implantados em 70% (setenta

por cento) das escolas rurais, indígenas e de comunidades de
remanescentes de quilombos, em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem por
cento), em 10 (dez) anos.

c) Universalizar, em 10 (dez) anos, o atendimento escolar das
crianças e jovens indígenas e dos remanescentes dos quilombos, em
todos os níveis da educação básica.

d) Em 5 (cinco) anos, todas as escolas rurais, indígenas e das
comunidades remanescentes das comunidades quilombolas
equipadas com recursos didáticos e infra-estrutura física necessários
a uma educação de qualidade e com professores habilitados.

e) Laboratórios de Informática conectados à Internet em 100% (cem
por cento) das escolas rurais, indígenas e das comunidades
remanescentes dos quilombos, em 3 (três) anos.

f) Desenvolver e consolidar, no prazo de 5 (cinco) anos, modelo de
organização e funcionamento das escolas indígenas, de pequenas
escolas rurais e de escolas situadas em comunidades de
remanescentes de quilombos.

g) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos deste
PDEEMG, no que se refere às escolas rurais, indígenas e de
comunidades de remanescentes de quilombos

4.9 - Formação e Valorização dos Profissionais da Educação
Ao se tentar produzir mudanças educacionais, como as requeridas

atualmente, os processos de inovação revelam toda a sua
complexidade. Isso torna a profissão docente uma atividade
complexa, envolvendo habilidades e conhecimentos de natureza muito
diversificada. Todos os educadores precisam ter sabedoria, deter
conhecimentos, ser instruídos, reflexivos, comprometidos e cheios de
energia para dar conta de uma educação cada vez mais exigente. Por
isso mesmo, promover o seu desenvolvimento profissional é
indispensável, especialmente por meio de trabalho colaborativo, que
atribui dignidade e status ao conhecimento prático do educador, à sua
capacidade de avaliar situações e de tomar decisões, enfim, sua
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experiência, moldada por seus propósitos, metas e valores.
Nessa perspectiva, é essencial implementar uma política de

formação inicial e continuada que assegure ao professor do ensino
fundamental programas de formação que levem em conta o respeito
pela criança enquanto sujeito da aprendizagem, privilegie a
especificidade do exercício docente e os conhecimentos necessários
para a atuação adequada junto às crianças dos anos iniciais. Não
existe um modelo, estereótipo de formação a ser seguido, mas é
mister buscar uma formação sensível aos direitos de viver a infância e
assegurar à criança a sua verdadeira inclusão social. Do mesmo
modo, é indispensável preparar os educadores para lidar de forma
adequada com os jovens, quando se requer atitudes de proatividade,
iniciativa e autonomia, próprias do protagonismo que se espera e
deseja de todo educador.

A questão da formação inicial de professores, atualmente, coloca-se
com mais intensidade que em outros momentos em razão da forte
demanda por um número maior e mais qualificado de professores.
Com a expansão da educação básica, resultado da universalização do
ensino fundamental, do aumento significativo das matrículas no ensino
médio e da ampliação da oferta na educação infantil, ficaram
evidentes as deficiências dos modelos de formação então praticados.
Ressalte-se a falta de capacidade das instituições formadoras de
educadores de atender em quantidade e, o que é mais preocupante,
em qualidade, às necessidades atuais dos sistemas educacionais.

Formação inicial e profissão docente são duas expressões
interdependentes de uma mesma equação. Na educação básica, a
formação inicial é condição legal para o exercício da profissão e esta,
por usa vez, determina as necessidades formativas à primeira. É a
combinação adequada desses termos que resulta num profissional
capaz de responder, com propriedade e competência, às expectativas
sociais em relação à escola. De que vale a formação inicial, se os
formandos se mostrarem incapazes de realizar as tarefas básicas que
se espera de um educador? Por outro lado, como se poderia falar em
profissão docente se não fosse possível aos educadores adquirir o
que poderia ser chamado de cultura técnica e científica especializada
compartilhada pela categoria?
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O exercício competente do magistério exige, de quem se candidata a
exercê-lo, o domínio de dois tipos de conhecimento: um de ordem
prática, que lhe confere um "saber fazer", e outro de natureza teórica. O
primeiro, está orientado para o sucesso da sua ação nas variadas
circunstâncias em que irá atuar; o outro destina-se à compreensão tanto
do conteúdo disciplinar que irá lecionar quanto das razões que
fundamentam os meios e métodos que irá utilizar.

Um desenvolvimento profissional que se orientasse apenas no sentido
de conferir ao educador um "saber fazer" se reduziria a um mero
processo de treinamento incapaz, por isso mesmo, de dotá-lo de
autonomia intelectual para decidir e optar, em cada situação, pela
melhor estratégia, melhor forma de abordagem e meios a serem
utilizados. Por outro lado, voltar-se exclusivamente para a sua formação
teórica o capacitaria a compreender as situações e agir sobre elas no
plano da representação, sem garantia de que se tornaria capaz de fazê-
lo com sucesso no plano da realidade. Não se trata, então, de
negligenciar ou privilegiar qualquer um desses aspectos, mas sim, de
procurar encontrar, ao longo do processo de formação profissional, o
equilíbrio capaz de tornar o "saber prático" esclarecido pelas razões
teóricas e o "saber teórico" operativo nas situações práticas.

4.9.1 - Ações estratégicas
a) Desenvolver programa de formação continuada dos educadores e

gestores da rede pública, visando sua preparação para utilização das
novas tecnologias da informação e comunicação em uso nas escolas.

b) Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior,
programas de formação inicial de professores, presencial e a
distância, especialmente nas áreas de conhecimento e em localidades
em que houver carência de docentes habilitados nas escolas públicas.

c) Rever e consolidar, em 4 (quatro) anos, a legislação de pessoal
dos servidores da educação do Estado e das redes municipais de
ensino.

d) Criar e implantar, em 2 (dois) anos, programa de aquisição de
computadores e outros materiais de uso profissional para os
servidores das escolas públicas.

4.9.2 - Metas
a) Desenvolver e implantar, em dois anos, programa de formação de
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professores para atuar na área de educação especial, promovendo a
sua capacitação em Braille, Libras e Comunicação Alternativa.

b) Aumentar para 50% (cinqüenta por cento), em 5 (cinco) anos, a
taxa de professores com curso normal médio completo ou superior
atuando na educação infantil e, para 100%, em 10 (dez) anos.

c) Elevar para 65% (sessenta e cinco por cento), em 5 (cinco) anos,
a taxa de professores habilitados com formação superior completa
atuando nas séries iniciais do ensino fundamental e para 80% (oitenta
por cento), em 10 (dez) anos.

d) Elevar para 90% (noventa por cento), em 5 (cinco) anos, a taxa
de professores habilitados com formação superior completa atuando
nas séries finais do ensino fundamental e para 100% (cem por cento),
em 10 (dez) anos.

e) Elevar para 97% (noventa por cento), em 5 (cinco) anos, a taxa
de professores habilitados com formação superior completa atuando
no ensino médio e para 100% (cem por cento), em 10 (dez) anos.

f) Desenvolver e implementar, em 2 (dois) anos, sistema de
certificação ocupacional de educadores e demais profissionais da
educação.

g) Em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) do pessoal auxiliar que
atua na educação básica com escolaridade mínima de ensino
fundamental completo.

h) Reduzir em 50% (cinqüenta por cento), em 5 (cinco) anos, o
percentual de servidores com contrato temporário na rede pública, e
em 80% (oitenta por cento), em 10 (dez) anos.

i) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

4.10 - Financiamento e Gestão
O financiamento das ações da área da educação é realizado por

várias fontes de recursos sendo algumas definidas
constitucionalmente e outras por programas com transferências de
recursos de um Ente Federativo para outro. Financiamento e gestão
estão indissoluvelmente ligados. A garantia de recursos para a
educação e sua correta aplicação é dever do poder público
fundamentado no fato de educação constituir um direito. Assim,
educação e seu financiamento, mais que um problema econômico, é
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uma questão de cidadania. A transparência da gestão financeira e o
exercício do controle social permitem garantir a efetiva aplicação dos
recursos destinados à educação.

A vinculação constitucional de recursos à manutenção e
desenvolvimento do ensino adotada, primeiramente, pela Constituição
de 1934, assegurada pelo processo de redemocratização em 1946,
pela Emenda Calmon e, finalmente, consolidada pela constituição de
1988, foi de fundamental importância para se garantir o crescimento
dos indicadores educacionais alcançados a partir dos anos 90.

A criação do FUNDEF, inaugurando a alocação de recursos a partir
do número de matrículas, propiciou a universalização do ensino
fundamental em Minas Gerais, instaurou o princípio da eqüidade e o
conceito de custo-aluno. Espera-se que a transformação do FUNDEF
em FUNDEB, abrangendo toda a educação básica, coloque a
educação como prioridade estratégica para um projeto nacional de
desenvolvimento.

Nesse contexto, a gestão democrática e participativa constitui não
só um dever do poder público, como também um direito conquistado
por anos de luta dos movimentos das organizações dos profissionais
da educação e dos estudantes. Em Minas Gerais, foram significativos
os avanços nessa área: repasse de recursos diretamente às escolas,
primeiro passo para a conquista da autonomia; escolha dos dirigentes
com participação da comunidade; organização dos Colegiados
Escolares; criação dos Conselhos Municipais de Educação. Mas é
preciso avançar mais para a consolidação do processo de
democratização, de modo especial, nos sistemas municipais de
ensino.

Este Plano Decenal de Educação, partindo desses pressupostos,
estabelece as seguintes diretrizes para o funcionamento e gestão da
educação mineira:

- Manutenção dos princípios da gestão democrática e
descentralizada, através do fortalecimento dos órgãos colegiados das
escolas e municípios e o aperfeiçoamento do processo de
participação dos pais e da comunidade na gestão das escolas
públicas.

- Formação continuada dos gestores em todos os níveis dos
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sistemas públicos de ensino será assegurada, com ênfase especial na
gestão do processo pedagógico.

- Consolidação e o aperfeiçoamento do processo de escolha
democrática dos diretores das escolas públicas, incentivando a
participação dos sistemas municipais.

- Revisão do papel desempenhado pelas Superintendências
Regionais de Ensino, no âmbito da rede estadual e da articulação e
cooperação com as redes municipais e particular, enfatizando e
fortalecendo sua ação pedagógica.

- Consolidação de uma cultura de avaliação indispensável para
verificar a eficácia das políticas públicas da educação.

- Efetiva descentralização e autonomia da gestão escolar nas
dimensões pedagógica, administrativa e financeira.

- Garantia de maiores recursos financeiros para a educação básica
com a exclusão progressiva da folha de pagamento dos aposentados
do cálculo do mínimo de 25% destinados à educação no Estado e
Municípios.

4.10.2 - Metas
a) Garantir a implementação dos princípios da gestão democrática,

fortalecendo os órgãos colegiados das escolas, dos municípios e do
Estado, assegurando o aperfeiçoamento do processo de tomada de
decisão, garantindo suporte técnico e a .formação continuada de seus
membros.

b) Garantir a formação continuada dos diretores de escolas públicas,
com ênfase na gestão do processo pedagógico, visando assegurar a
melhoria da qualidade do ensino e o fortalecimento da gestão
democrática.

c) Manter e aperfeiçoar o Programa de Avaliação Sistêmica dos
alunos, profissionais e escolas das redes públicas de ensino, visando
garantir a consolidação  de uma cultura de avaliação.

d) Garantir que a SEE e as SME elaborem planos anuais de
trabalho, em consonância com o PDEEMG e os respectivos PDME,
assegurando o cumprimento de suas metas e sua permanente
avaliação e divulgação antes do início de cada ano letivo.

e) Estimular os municípios para instituírem a Ouvidoria da
Educação.
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f) Disponibilizar, a partir do primeiro ano de vigência do Plano, base
de dados educacionais atualizados em rede e em tempo real,
abrangendo informações contidas no Atlas da Educação do Estado de
Minas Gerais.

g) Garantir a realização anual de Conferências Municipais de
Educação, para análise do desenvolvimento do PDME e
replanejamento.

h) Estimular a informatização das SME, visando criar um sistema
municipal em rede que agilize e modernize a gestão.

i) Informatizar, no prazo de 04 (quatro) anos, a administração
escolar de todas as escolas públicas de Educação Básica, garantindo
manutenção dos equipamentos, atualização dos programas e
capacitação dos profissionais.

j) Estabelecer parcerias entre as Secretarias de Educação e as
diferentes Secretarias e órgãos do Estado e dos Municípios, para
atender a projetos específicos nas áreas de segurança, saúde,
esporte, cultura, meio ambiente, patrimônio, entre outros.

k) Instituir, no prazo de 03 (três) anos, o Portal da Educação em
Minas Gerais, que funcione como suporte das atividades de sala de
aula, com ambiente diferenciado para professores e alunos.

l) Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

4.11 - Diálogo entre as Redes de Ensino e sua Interação
A superação dos graves problemas que confrontam a educação do

país exige ação concertada entre Estado e Municípios com o suporte
da União. A Constituição Federal, em seu artigo 211, estabelece que
os entes federados organizem seus sistemas de ensino em regime de
colaboração, dispositivo presente também na Constituição de Minas.

4.11.1 - Ações estratégicas
a) Ampliar diálogo com os dirigentes municipais, criando espaço

institucional no nível central e nos municípios, incluindo
representantes da SEE, SME e UNDIME, para discussão e definição
das políticas de cooperação mútua e a efetiva execução dos objetivos
e metas dos respectivos Planos Decenais de Educação.

b) Institucionalizar regime de cooperação Estado/Municípios, com o
estabelecimento de regras e critérios capazes de orientar e aprimorar
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a execução de ações conjuntas voltadas para o planejamento
integrado da organização escolar, formação continuada dos
profissionais da educação, programa de transporte escolar, avaliação
institucional interna e externa e clara definição das responsabilidades
pelo atendimento da demanda da educação básica, visando a
implantação de um sistema único de educação básica.

c) Estabelecer política de supletividade do Estado em relação aos
municípios, priorizando os de maior vulnerabilidade social.

4.11.2 - Metas
1 - Institucionalizar, no prazo de 03 (três) anos, o regime de

cooperação Estado/Municípios, estabelecendo regras e critérios
capazes de nortear e aprimorar as ações conjuntas em relação a:

a) Distribuição das responsabilidades pelo atendimento da demanda
da educação básica;

b) planejamento integrado, buscando a compatibilização e a
harmonização dos currículos, programas, calendário e documentação
relativa à vida escolar do aluno e avaliação, como parâmetros da ação
educativa nas redes de ensino;

c) garantir, entre  as redes públicas e privada de ensino,
oportunidades de participação na formação continuada, em serviço,
dos profissionais, efetivando-se o compartilhamento dos programas e
cursos promovidos por essas redes;

d) realização de avaliação sistêmica nas redes de ensino;
e) compartilhamento dos dados estatístico-educacionais das redes

de ensino.
2 - Aperfeiçoar a política de cooperação Estado/Município relativa ao

Programa de Transporte Escolar, garantindo:
a) Atendimento aos alunos da educação básica que dele

necessitarem em todas as etapas e modalidades de ensino;
b) repasse integral aos municípios do valor relativo ao transporte de

alunos da rede estadual;
c) que a legislação de transporte escolar seja observada;
3 - Institucionalizar o intercâmbio cultural, pedagógico e didático dos

alunos entre as redes de ensino, para facilitar a socialização dos
conhecimentos e das experiências dos educandos e educadores.

4 - Garantir maior flexibilidade nos convênios Estado/Município,



121

visando facilitar os processos de cessão, compartilhamento, reforma e
ampliação de prédios, aquisição de mobiliário, de merenda escolar e
programas de formação de pessoal, observada a legislação vigente.

5 - Aprimorar o processo de comunicação escolas, SME, SRE, SEE,
através da internet, e outras mídias.

6 - Implementar estas metas, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, quando foro caso.

* - O anexo 1 -  Indicadores Educacionais (Indicadores
Sociodemográficos - Indicadores de Qualidade - Indicadores de Oferta
- Indicadores de Acesso e Participação e Indicadores de Eficiência e
Rendimento) foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3.4.2008.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 17/2008

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que o Sr.
Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado, estará
ausente do País no período de 30/3/2008 a 7/4/2008, em missão
empresarial e institucional do Estado nos Emirados Árabes Unidos e
na República do Egito.

“OFÍCIO Nº 15/2008*
Belo Horizonte, 28 de março de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a Prestação de Contas relativa ao

exercício de 2007, em atendimento à Constituição Estadual, art. 76, §
5º e à Lei Complementar nº 102/08.

Ressalto que a referida Prestação de Contas foi elaborada nos
termos da Instrução TC n. 15/2004.

Atenciosamente,
Elmo Braz Soares, Conselheiro Presidente.”
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Jorge Picciani, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio
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de Janeiro, comunicando que, em vista de estar essa Casa Legislativa
em trabalho intenso para apurar graves denúncias veiculadas na
mídia contra esse Poder, não será possível realizar, na data em que
menciona, o Encontro Nacional de Presidentes de Assembléias e
sugerindo que o referido encontro seja programado para o próximo
semestre.

Da Sra. Marie-Pierre Poirier, representante do Unicef no Brasil,
encaminhando o relatório “Situação Mundial da Infância 2008-
Sobrevivência Infantil”, que informa e avalia a situação da primeira
infância em 194 países e territórios. ( - À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde e Gestor do SUS-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.759/ 2006, do
Deputado Rêmolo Aloise.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, acusando
recebimento de convite para participar de reunião em que se
discutirão ações para minimizar possíveis impactos do crescimento da
produção de etanol na região de Uberaba e informando que, em razão
da impossibilidade de seu comparecimento, será representado pelo
Sr. Gustavo Laterza de Deus, Gerente Regional da Emater.(- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.778/2008 , da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Márcio A. de Lacerda, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, comunicando a impossibilidade de seu comparecimento a
reunião da Comissão do Trabalho em Governador Valadares e
informando que indicou a Sra. Marilena Chaves, Subsecretária de
Indústria, Comércio e Serviços, para representá-lo.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
informando que a Seplag está dando inicio aos trabalhos de
elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2009 e, em atendimento ao que dispõe a Constituição do
Estado, solicitando que esta Casa encaminhe a essa Pasta, até
14/4/2008, sugestões para o referido trabalho.

Do Sr. Alexandre Postal, Presidente da Unale, informando que, em
30/5/2008, no final da XII Conferência Nacional dos Legislativos
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Estaduais, em Fortaleza, será realizada a Assembléia Geral Ordinária
da entidade, quando se elegerá a nova Diretoria para o biênio 2008-
2009. Informa ainda que as candidaturas deverão ser apresentadas
com até 30 dias de antecedência da eleição.

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., Vice-Presidente da Unale,
encaminhando documentos relativos à XVI Reunião do Comitê
Executivo da Confederação Parlamentar das Américas - Copa -,
realizada em Cancún, México, em março de 2008.

Da Sra. Rachel Tupynambá de Ulhôa, Diretora-Geral do Idene,
acusando o recebimento de convite para participar de reunião da
Comissão de Política Agropecuária e informando que indicou o Sr.
Walter Antônio Adão, Vice-Diretor desse Instituto, para representá-la.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
solicitando sejam feitas, no Projeto de Lei n° 521/ 2007, as retificações
que menciona. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 521/2007.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (5), informando a
liberação dos recursos 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. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, prestando informações relativas ao
Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento Geral da União,
celebrado entre a CEF e a Secretaria de Transportes e Obras
Públicas, as quais, segundo esclarece, servirão a esta Casa para o
controle a que está obrigada a exercer com relação às operações
contratadas pela entidade 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. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 570/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e o
parecer ao respectivo projeto de lei.)

Do Sr. Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de Obras Públicas,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.006/2008, do
Deputado Gustavo Valadares.

Do Sr. Eduardo José Corrêa, Juiz Federal, agradecendo voto de
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congratulações pela passagem dos 40 anos da Justiça Federal de
Minas Gerais, formulado por esta Casa a partir de requerimento do
Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário Municipal de
Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.799/2008, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Luiz Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade da Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração, encaminhando cópia do Termo de
Convênio nº 149/2007, bem como o 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 Karla Batista, Superintendente de Relações
Institucionais da Aneel, comunicando que essa Agência realizará, em
3/4/2008, audiência pública com o objetivo de obter subsídios e
informações adicionais para o processo administrativo pertinente à
segunda revisão tarifária periódica da Empresa Elétrica Bragantina. (-
À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Marcio Antonio Portocarrero, Ordenador de Despesa SDC do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, comunicando a
celebração do convênio e a liberação do recurso 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. Paulo Renato Jaguarão, Assessor Especial da Secretaria de
Educação Superior do MEC (2), prestando informações relativas aos
Requerimentos n°s 1.590 e 1.562/2008, do Deputado C arlin Moura.

Do Sr. Paulo Elisiário Nunes, Vice-Presidente do Ipsemg, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.959/2007, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.959/ 2007).

Do Sr. Maurício Duarte, Presidente da Associação Comunitária de
Assistência e Defesa a Saúde, solicitando apoio desta Casa para
solucionar problemas decorrentes da situação em que se encontra o
Hospital Santa Terezinha Ltda. (- À Comissão de Saúde.)
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Da Sra. Renata Carla Castro Guimarães, Chefe do Nuraf-MG da
Agência Nacional de Saúde Suplementar, prestando informações
relativas ao convite encaminhado por meio do Ofício nº
375/2008/SGM. (- À Comissão de Saúde.)

Da Sra. Juliana Márcia Barroso, Diretora do Departamento de
Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em
Segurança Pública do Ministério da Justiça, solicitando informações
sobre gastos deste Estado na área de segurança pública.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.216/2008
Institui o Programa Jovem Universitário - Educação com Trabalho e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Estado, o P rograma Jovem

Universitário - Educação com Trabalho.
Art. 2º - O programa consiste em oferecer oportunidade de acesso

ao ensino superior e estágio na área cursada, nos termos da
legislação federal aplicável à espécie, aos egressos do ensino médio,
aprovados em processo seletivo para ingresso em instituição de
ensino superior, em empresas públicas ou privadas, mediante
contraprestação.

Parágrafo único - As empresas que aderirem ao programa e
oferecerem vagas de estágio se comprometerão a financiar os
estudos em nível superior de seus estagiários.

Art. 3° - São beneficiários do programa os jovens, na faixa etária de
dezessete a trinta e cinco anos, que tenham concluído o ensino médio
com a melhor média de aprovação, obtida pela ponderação das
médias dos três anos de estudo secundário.

Art. 4° - O programa tem como finalidade:
I - oferecer possibilidade de acesso ao ensino superior a uma

parcela de jovens do Estado que estariam excluídos desse nível de
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aprendizado;
II - incentivar a participação da iniciativa privada na qualificação do

profissional para o ingresso no mercado de trabalho, de forma a
melhorar as condições para o desenvolvimento do Estado;

III - estimular o melhor desempenho do aluno do ensino médio
público mediante o incentivo a melhores colocações;

IV - constituir-se em instrumento de motivação do jovem e de
combate às práticas da violência.

Art. 5º - Fica o governo do Estado autorizado a firmar convênios com
empresas e demais instituições interessadas em participar do
programa na qualidade de parceiro.

Art. 6º - A relação das instituições de ensino superior privadas,
fundações ou autarquias públicas participantes do programa será
organizada mediante seleção pública.

Art. 7º - A inscrição no programa se dará mediante apresentação do
histórico escolar e do comprovante de aprovação em processo
seletivo para o ingresso em instituição conveniada para o programa.

Art. 8º - O Poder Executivo definirá o órgão competente para
acompanhamento e fiscalização do programa.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo do projeto é oferecer aos jovens

desprivilegiados economicamente e com bom histórico escolar
perspectivas para a continuidade dos estudos e a adequada
qualificação profissional. O programa Jovem Universitário - Educação
com Trabalho, visa atender aos jovens, entre 17 e 35 anos, que
estejam cursando ou pretendam cursar universidades privadas,
fundações ou autarquias no Estado, e, por estarem desempregados
ou subempregados, carecem de condições financeiras para custear
sua graduação, terminando por ver frustado o sonho de cursar uma
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faculdade, progredir e obter sucesso na vida. A iniciativa vem ao
encontro da necessidade de formulação de políticas públicas voltadas
para a juventude. Embora o programa em tese pretenda, diretamente,
proporcionar a continuidade da educação profissional ao jovem
carente, há que mencionar os efeitos indiretos do programa, qual seja
o combate às práticas de violência. A experiência profissional é fator
imprescindível para uma boa colocação no trabalho, e,
lamentavelmente, isso está cada vez mais difícil de se obter. A
globalização requer aprimoramento contínuo por meio de pesquisas e
cursos especializados aliados à experiência de trabalho.

Cabe ao poder público viabilizar condições para estimular as
empresas, juntamente com as universidades, a atender as
necessidades desses jovens cidadãos, o que, antes de ser uma ação
política social, deve ser visto como investimento em desenvolvimento,
na medida em que possibilita a qualificação para o mercado de
trabalho sintonizando o estudo do jovem com a realidade deste
mercado e oferecendo-lhe a oportunidade de, enquanto estuda, ir
aperfeiçoando sua prática profissional.

Por sua importância, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.217/2008
Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Escola Albergue -

Turismo Estudantil e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a insti tuir o programa

Escola Albergue - Turismo Estudantil.
Art. 2º - O programa consiste em transformar, durante as férias

escolares, uma escola da rede estadual de ensino dos Municípios
onde existam estâncias hidrominerais em albergue, para receber
estudantes que tenham interesse no lazer ou no turismo da estância.

§ 1º - As escolas selecionadas para servir de albergue deverão
manter condições mínimas de acomodação, oferecendo local próprio
para dormitório, refeitório, vestuário, banho e higiene pessoal,
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mediante a cobrança de valores módicos, que serão inteiramente
empregados na manutenção do albergue.

§ 2º - Os valores cobrados pela escola albergue em contraprestação
à hospedagem oferecida serão administrados pela Associação de
Pais e Mestres - APM - da respectiva escola.

Art. 3° - Serão beneficiados pelo programa os estud antes de todo o
país regularmente matriculados no ensino fundamental, médio ou
superior, que se inscreverem previamente no programa.

Parágrafo único - No programa terão prioridade os alunos
formandos, em qualquer nível de ensino de escolas da rede estadual
de ensino.

Art. 4° - O programa tem como finalidade:
I - fomentar o lazer e o turismo nas estâncias hidrominerais do

Estado de Minas Gerais;
II - difundir a história, a tradição, a cultura, a hospitalidade e as

belezas das estâncias;
III - oferecer acomodações acessíveis aos estudantes que

programarem suas férias nas estâncias do Estado.
Art. 5º - Fica o governo do Estado autorizado a celebrar convênios

com as Prefeituras dos Municípios classificados como estâncias, a fim
de firmar parceria para viabilizar esse programa.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo do projeto é estimular o lazer e o turismo nos

Municípios classificados como estâncias no Estado, por meio da oferta
de acomodações a baixo custo para os estudantes que desejem
conhecer esses Municípios.

O turismo como atividade sustentável é um conceito que se difunde
nos Municípios prioritários para o desenvolvimento do turismo,
destacando-se aqueles classificados como estâncias, tais como



129

Araxá, Caldas, Cambuquira, Caxambu, Fervedouro, Jacutinga,
Lambari, Monte Sião, Passa Quatro, Patrocínio, Poços de Caldas e
São Lourenço, entre outros.

Certamente, a disponibilidade de uma escola-albergue para o
turismo estudantil trará benefícios ao desenvolvimento do turismo nas
estâncias do Estado, geração de novos postos de emprego e
oportunidade de intercâmbio cultural para os estudantes.

Por sua importância, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.218/2008
Dá a denominação de Rodovia Vereador José Moreira de Lacerda

ao trecho de rodovia que liga a sede do Município de Espera Feliz ao
Povoado de Paraíso, localizado nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Vereador José Moreira de

Lacerda o trecho de rodovia que liga a sede do Município de Espera
Feliz ao Povoado de Paraíso, localizado nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: José Moreira de Lacerda, filho de Adelino Moreira de

Souza e Raquel Peixoto Lacerda, nasceu em 26/5/43 e faleceu em
2/4/97. Casou-se com Luzia das Graças Carobini Lacerda, com quem
teve seis filhas: Rosilene, Adelina, Maria América, Sônia, Simone e
Valéria.

Foi fundador, no Povoado de Paraíso, dos núcleos dos Alcoólicos
Anônimos e da Sociedade São Vicente de Paulo e da tradicional Festa
do Trabalho.

Em Espera Feliz, foi eleito Vereador, em 1992 e 1996. Seu segundo
mandato foi interrompido por sua morte, três meses depois de
iniciado.

Como Vereador, adquiriu o terreno e construiu o campo de futebol
da cidade, construiu o vestiário, o palanque da comunidade e efetuou
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a reforma do campo de futebol de São José.
José Moreira de Lacerda sempre teve atenção especial pelos

doentes e idosos e, por toda a sua vida, dedicou-se aos que
necessitavam de ajuda.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que se lhe
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 2.219/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

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

Divinópolis o seguinte imóvel de propriedade do Estado, com área
total de 18, 07, 30ha, situado nesse Município, registrado no Livro nº 2
do Registro Geral de Imóveis de Divinópolis com matrículas 90.019,
com as seguintes características, medidas e confrontações: uma
gleba denominada de “gleba B” com área de 18, 07, 30ha, situado no
lugar denominado Grotão e Serra do Quintal ou Cristal, começa no
março de pedra M1, cravado junto a cerca de arame , em divisa com
Leonora Francisca de Souza e outros e gleba nº 100, segue uma reta
confrontando com a gleba nº 100 até o marco de pedra M2; na
extensão de 175,00m, daí volve a direita, segue um reta em
confrontação com a gleba nº 100, vai até o marco de pedra M3,
cravado junto à cerca de arame na divisa com terras da Casa Prata
Distribuidora Ltda., na extensão de 440,00m, daí volve à esquerda,
segue limitando por cerca de arame até o Córrego do Quintal,
confrontando com Casa Prata Distribuidora Ltda., na extensão de
180m, daí volve à esquerda, segue com o mesmo confrontante
limitando pelo córrego acima até a sua nascente, na extensão de
455,00m, daí passa a limitar por uma grota e cerca de arame, ainda
confrontando com terras da Casa Prata Distribuidora Ltda., vai até o
canto no alto do espigão, na extensão de 222,00m, daí volve à
esquerda, segue limitando por uma cava e posteriormente por uma
valo e cerca de arame confrontando com terras de Antônio
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Constantino, vai até a divisa com terras de Raimundo Machado
Gontijo na extensão de 232,00m e com este confrontante vai até o
canto da cerca de arame, na extensão de 57,00m, daí volve à
esquerda, segue uma reta, confrontando com terras da Empresa
Edilson, vai até o outro canto, na extensão de 149,00m, daí volve à
direita, e mesma confrontação, segue uma reta limitando pela cerca
de arame vai até o Córrego do Estreito, na extensão de 331,00m, daí
volve à esquerda e segue limitando pelo referido córrego abaixo, vai
até o canto da cerca de arame, na extensão de 152,00m, daí volve à
esquerda, segue uma reta confrontando com terras de Leonora
Francisca de Souza e outros, vai a outro canto do aramado junto a
uma tronqueira onde está cravado o marco de pedra M.1 no ponto
inicial, na extensão de 254,00m. Perímetro irregular.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à implantação de distrito industrial para micro e pequenas
empresas e à implantação do distrito de base tecnológica, com
incubadoras e pequenas empresas do gênero. Tais empreendimentos
trarão importante repercussão na área social e econômica do
município.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
Doutor Rinaldo
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de terreno de propriedade do Estado ao Município de Divinópolis,
destinado à implantação de Distrito Industrial para micro e pequenas
empresas e à implantação do Distrito de Base Tecnológica, com
incubadoras e pequenas empresas do gênero.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização dessa
doação de imóvel de propriedades do Estado pela necessidade de
implantação de empreendimentos socioeconômicos, considerando-se
a privilegiada localização do terreno, o que facilita em muito a
consecução destes objetivos. Este projeto de lei se soma a outro de
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igual objetivo que tramita nesta casa e que trata da doação de área
pertencente ao Estado nesta mesma localidade com extensão de
65.880,00m². Assim, apresentamos esse projeto de lei, esperando
contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.220/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

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

Divinópolis o seguinte imóvel de propriedade do Estado, com área de
65.880m² situado nesse Município, registrado no Livro nº 2 do
Registro Geral de Imóveis de Divinópolis, com matrícula 90020, com
as seguintes características, medidas e confrontações: uma gleba de
nº 100, zona 52, situada no lugar Grotão e Serra do Quintal ou Cristal,
com área de 65.880m², 93,00m de frente para a rodovia (estrada) que
liga Divinópolis a Santo Antônio dos Campos (Ermida), 179,00, 256,00
e 175,00m por um lado confrontando com Leonora Francisca de
Souza e outros até o marco de pedra M1 175,00m do marco de pedra
M1 até o marco de pedra M2, e 440,00m do marco M2 até o marco de
pedra M3, confrontado com a Gleba “B”, 37,00 e 175,00m de um lado
confrontando com Casa Prata Distribuidora Ltda e com a Cemig.
Perímetro de forma irregular.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à implantação de distrito industrial para micro e pequenas
empresas e à implantação do Distrito de Base Tecnológica, com
incubadoras e pequenas empresas do gênero. Tais empreendimentos
trarão importante repercussão na área social do Município.

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

 Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
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Doutor Rinaldo
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de terreno de propriedade do Estado ao Município de Divinópolis,
destinado à implantação de distrito industrial para micro e pequenas
empresas e à implantação do Distrito de Base Tecnológica, com
incubadoras e pequenas empresas do gênero.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização dessa
doação de imóvel de propriedades do Estado pela necessidade de
implantação de empreendimentos socioeconômicos, considerando-se
a privilegiada localização do terreno, o que facilita em muito a
consecução destes objetivos. Este projeto de lei se soma a outro de
igual objetivo que tramita nesta casa e que trata da doação de área
pertencente ao Estado nesta mesma localidade com extensão de 18,
07, 30ha. Assim, apresentamos este projeto de lei, esperando contar
com o apoio dos nobres pares desta Casa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.221/2008
Declara de utilidade pública a Associação Batista Shalon Adonay,

com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Batista

Shalon Adonay, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: A referida entidade vem prestando relevantes serviços

à comunidade, notadamente no campo assistencial. Sendo declarada
de utilidade pública, terá maiores facilidades para desenvolver seu
trabalho. Além disso, a entidade preenche todos os requisitos exigidos
pela legislação em vigor, pelo que conto com o apoio dos nobres
Deputados para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.222/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Porto Firme 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

Porto Firme uma área com 2.022,94m² (dois mil e vinte e dois vírgula
noventa e quatro metros quadrados), a ser desmembrada de área
com 10.000m² (dez mil metros quadrados), conforme descrição do
anexo desta lei, situada no local denominado Vinte Alqueires, nesse
Município, e registrada sob o nº 13.678, a fls. 284 do Livro 3-R, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de uma quadra poliesportiva.

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.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: partindo do

vértice V1, situado na interseção dos córregos, a divisa segue até o
vértice V2 córrego acima nos seguintes azimutes e com as
respectivas distâncias: 118º45’19” e 5,296m (cinco vírgula duzentos e
noventa e seis metros), 110º25’56” e 7,510m (sete vírgula quinhentos
e dez metros), 98º12’29” e 12,378m (doze vírgula trezentos e setenta
e oito metros), 95º04’53” e 11,634m (onze vírgula seiscentos e trinta e
quatro metros), confrontando com o referido córrego. Do vértice V2 ao
V3 a divisa segue nos seguintes azimutes e com as perspectivas
distâncias: 195º13’21” e 7,787m (sete vírgula setecentos e oitenta e
sete metros), 194º53’15” e 18,029m (dezoito vírgula zero vinte e nove
metros), 190º52’18” e 7,598m (sete vírgula quinhentos e noventa e
oito metros), 195º45’50” e 21,532m (vinte e um vírgula quinhentos e
trinta e dois metros), confrontando com a Rua Aníbal Santana. Do
vértice V3 ao V4 a divisa segue nos seguintes azimutes e com as
respectivas distâncias: 291º56’22” e 16,724m (dezesseis vírgula
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setecentos e vinte e quatro metros), 222º58’26” e 1,865m (um vírgula
oitocentos e sessenta e cinco metros), 236º07’08” e 5,431m (cinco
vírgula quatrocentos e trinta e um metros), 228º16’38” e 8,844m (oito
vírgula oitocentos e quarenta e quatro metros), confrontando com
Arlindo Santos André. Do vértice V4 ao V5, a divisa segue nos
seguintes azimutes e com as respectivas distâncias: 342º05’06” e
0,714m (zero vírgula setecentos e quatorze metros), 331º21’49” e
7,073m (sete vírgula zero setenta e três metros), 329º58’38” e 8,245m
(oito vírgula duzentos e quarenta e cinco metros), 333º57’32” e
4,856m (quatro vírgula oitocentos e cinqüenta e seis metros),
279º12’06” e 11,405m (onze vírgula quatrocentos e cinco metros),
confrontando com Sebastião Gonçalves Fontes. Do vértice V5 ao V1,
ponto de partida desta descrição, a divisa segue nos seguintes
azimutes e com as respectivas distâncias: 39º15’31” e 9,009m (nove
vírgula zero zero nove metros), 34º01’47” e 7,016m (sete vírgula zero
dezesseis metros), 51º38’22” e 7,071m (sete vírgula zero setenta e um
metros), 39º51’24” e 6,608m (seis vírgula seiscentos e oito metros),
0º01’55” e 2,332m (dois vírgula trezentos e trinta e dois metros),
33º10’29” e 12,485m (doze vírgula quatrocentos e oitenta e cinco
metros), 3º00’52” e 8,749m (oito vírgula setecentos e quarenta e nove
metros), 33º46’30” e 1,364m (um vírgula trezentos e sessenta e quatro
metros), confrontando com o córrego, totalizando uma área de
2.022,94m² (dois mil e vinte dois vírgula noventa e quatro metros
quadrados).

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
Mauri Torres
- 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 2.223/2008
Declara de utilidade pública a entidade Movimento Social Vida Feliz,

com sede no Município de Janaúba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Movimento

Social Vida Feliz, com sede no Município de Janaúba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
Paulo Cesar
Justificação: Fundada em 22/5/2004, a entidade Movimento Social

Vida Feliz, com sede no Município de Janaúba, tem como finalidade
promover e criar atividades de desenvolvimento para mulheres chefes
de família, propor e desenvolver ações de educação ao ensino
maternal e fundamental da criança e do adolescente, viabilizar
programas de educação ambiental, cidadania e civismo, propor
medidas de combate à fome e a pobreza e desenvolver programas de
assistência médica, dentária, recreativa, lazer, cultural, educacional e
esportiva, entre outros.

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 LEI Nº 2.224/2008
Regulamenta a venda de esteróides ou peptídeos anabolizantes no

Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A dispensação ou a venda de medicamentos do grupo

terapêutico dos esteróides ou peptídeos anabolizantes para uso
humano no Estado estará restrita à farmácias ou drogarias, mediante
apresentação e retenção da cópia carbonada de receita emitida por
médico ou dentista devidamente registrados nos respectivos
conselhos profissionais.

Parágrafo único - A receita de que trata este artigo deverá conter a
identificação do profissional, o número de registro no respectivo
conselho profissional - CRM ou CRO -, o número do Cadastro da
Pessoa Física - CPF -, o endereço e telefone profissionais, além do
nome e do endereço do paciente e do número do Código Internacional
de Doenças - CID -, devendo a receita ficar retida no estabelecimento
farmacêutico por cinco anos.

Art. 2° - Fica proibida a venda dos produtos mencio nados no art. 1º
desta lei, ou análogos a eles, em academias de fisicultura, ginástica e
outros centros de práticas esportivas, além de estabelecimentos que
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comercializam suplementos alimentares.
Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei configurará infração

sanitária, estando o infrator sujeito ao processo e penalidades
previstos em lei, sem prejuízo das demais sanções civis ou penais.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Lei Federal 9.965, de 27/4/2000, que dispôs sobre as

regras para a venda de esteróides ou peptídeos anabolizantes, prevê
que a comercialização desses produtos se faça apenas em farmácias
e drogarias, sob retenção da receita médica devidamente emitida por
profissional da área da saúde. Entretanto, cresce o número de
pessoas que aderem ao uso de esteróides anabolizantes para moldar
o corpo e ganhar massa muscular, força, resistência e velocidade.
Sem nenhum controle, tais medicamentos, apesar de proibidos, são
oferecido principalmente em academias de ginástica. Os danos
causados por seu uso, entretanto, podem ser irreversíveis. O
problema já está sendo visto como um caso de saúde pública que
afeta principalmente jovens em busca de corpos esculpidos à base de
remédio. O abuso desses medicamentos não é novidade. Porém, o
maior problema, atualmente, segundo especialistas, é a adesão às
drogas nas academias de ginástica e nas lojas de suplementos
nutricionais e sua venda indiscriminada.

Visando coibir essa prática nociva à saúde, propomos aos nobres
pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.225/2008
Declara de utilidade pública o Círculo Ítalo-Brasileiro de Monte Sião.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Círculo Ítalo-Brasileiro

de Monte Sião, com sede no Município de Monte Sião.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Círculo Ítalo-Brasileiro de Monte Sião, fundado em

25/5/91, com sede no Município de Monte Sião, é uma sociedade civil,
sem fins lucrativos ou políticos, com duração por prazo indeterminado.

A entidade tem por objetivo, em caráter especial, congregar todos os
descendentes de imigrantes italianos da antiga comunidade de Monte
Sião, que teve início na década de 1880. Além disso, busca congregar
também os cidadãos italianos oriundos de todas as regiões e
províncias da Itália, inclusive seus descendentes, residentes em
Monte Sião e nas cidades circunvizinhas.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972,
de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.226/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São João

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

Comunitária de São João do Oriente, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2008.
Adalclever Lopes
Justificação: Fundada em 11/10/90, a Associação Comunitária de

São João do Oriente, com sede nesse Município, é uma sociedade
sem fins lucrativos. Tem como finalidade acolher, ajudar, orientar e
proteger crianças e adolescentes em situação de risco social e
pessoal. Entre outros objetivos, a Associação busca a promoção
social do adolescente, fornecendo-lhe orientação e inserindo-o, se
necessário, em programas de auxílio e assistência social.

Assim, espera o signatário merecer dos nobres pares a aprovação
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desse 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.129/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Associação Médica de
Minas Gerais, pela posse de sua nova diretoria. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.130/2008, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Eustáquio Amaral,
Superintendente de Finanças da Secretaria de Saúde, pelos 30 anos
de sua coluna no “Jornal de Patrocínio”.

Nº 2.131/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a revista “Encontro” por seus
seis anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.132/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG - por
seus 74 anos de fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.133/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Consórcio dos Municípios do
Lago de Três Marias - Comlago - por seus sete anos de fundação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.134/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Médica de Minas
Gerais - AMMG - pelos 61 anos da constituição de sua primeira
diretoria. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.135/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso à Primeira Igreja Batista de
Cataguases por seu 47º aniversário. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.136/2008, do Deputado Paulo Guedes, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao “Jornal de Notícias”, de Montes
Claros, por seu 19º aniversário de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.137/2008, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita
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seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Simão
Pereira pelo 45º aniversário de emancipação desse Município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.138/2008, da Comissão de Participação Popular, em que pede
seja solicitado à Secretaria de Governo que informe qual é a previsão
para a implantação do câmpus da Uemg no Bairro Cidade Nova, em
Belo Horizonte.

Nº 2.139/2008, da Comissão de Participação Popular, em que pede
seja solicitada à Secretaria de Educação informação quanto aos
procedimentos adotados para a criação e a implementação das
atividades do Conselho do Fundeb. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 2.140/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas à
reconstituição, em caráter de urgência, do pavimento da Rodovia BR-
040, no sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro.

Nº 2.141/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Presidente do DNIT com vistas à
restauração de ponte no Km 465 da BR-135.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado André
Quintão.

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

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Deiró Marra em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Prefeitura Municipal de Lagamar por ter sido o
Município apontado em pesquisa como um dos cinco capazes, no
Estado, de enfrentar as adversidades e garantir educação de
qualidade aos estudantes da rede pública.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Defesa do Consumidor, do Trabalho, de
Turismo e de Transporte e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e
Zezé Perrella.

Oradores Inscritos
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, público que nos assiste pela TV Assembléia e
pessoas que acompanham os nossos trabalhos das galerias, boa
tarde. Volto a esta tribuna para tratar de dois assuntos que dizem
respeito a Nova Serrana e região. Um dos temas é muito positivo, e o
outro, infelizmente, extremamente negativo. Vou começar pelo tema
mais espinhoso e que causa grandes transtornos ao povo do Centro-
Oeste de Minas Gerais, região tão importante para o desenvolvimento
de Minas e que, com outros colegas, tenho a honra de representar
nesta Casa. Trata-se do atraso nas obras de duplicação da BR-262,
entre Betim e Nova Serrana. Essas obras tiveram os editais lançados,
com pompa e circunstância, pelo então Ministro dos Transportes,
Paulo Sérgio Passos, em fevereiro do ano passado, em cerimônia
realizada em Nova Serrana, da qual participei. Na oportunidade, o
Ministro garantiu que, em três anos, o trecho entre Betim e Nova
Serrana, da BR-262, estaria duplicado, inclusive com o início das
obras previsto para julho do ano passado. Contudo, esses editais
foram revogados pelo DNIT em 4 de maio do ano passado, apenas
dois meses depois de serem anunciados à população.

O DNIT alega que atendeu a uma recomendação do Tribunal de
Contas da União, que apontou irregularidades na licitação. Todavia, o
DNIT, em clara demonstração de pouco caso, até hoje, não lançou
outro edital para as obras de duplicação da BR-262 entre Betim e
Nova Serrana. Assim, atendendo à conclamação feita ontem, no Rio
de Janeiro, pelo Presidente Lula, que pediu ao povo que cobrasse da
Ministra Dilma Russef o correto andamento das obras do PAC, faço
aqui este alerta, inclusive para que o PAC não caia em descrédito,
pois somos cobrados pela população a cada acidente que ocorre na
BR-262, nesse perigoso trecho entre Betim e Nova Serrana.

Fica realmente muito chato participarmos de uma festa que anuncia
uma obra importante, causando grande expectativa na população, e,
depois de um ano, não termos nem sequer um novo edital para esta
obra. Quanto tempo mais levará o DNIT para realizar as modificações
no edital solicitadas há tanto tempo pelo Tribunal de Contas da União?
Os técnicos, que ficam trancados o dia inteiro em seus gabinetes,
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parecem não ter a devida sensibilidade para o problema. A BR-262,
no trecho entre Betim e Nova Serrana, continua matando gente todos
os dias, e somos nós, que temos contato permanente com o povo,
que sentimos o drama de quem perdeu amigos e familiares em
acidentes nessa BR. Por isso estou iniciando uma mobilização, para
que seja retomado, o mais breve possível, o processo de licitação
para as obras de duplicação da BR-262. Enviei ofício aos Senadores
mineiros, a toda a bancada mineira na Câmara dos Deputados, ao
Ministro das Comunicações Hélio Costa, sempre atento à defesa dos
interesses de Minas, e também à mãe do PAC, a Ministra Dilma
Rousseff, alertando-a de que este filho pródigo, chamado de
duplicação da BR-262, está custando muito a nascer.

Conto com meus colegas nesta Casa para que se mobilizem, pois
as obras na BR-262 interessam ao povo do Triângulo Mineiro e do
Alto Paranaíba, que igualmente tem de usar essa rodovia para ter
acesso às suas regiões. Também manifesto aqui o meu apoio ao
movimento de vários colegas nesta Casa, comandados pela Deputada
Rosângela Reis, que igualmente se mobilizam pela duplicação do
trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, outra
rodovia que causa muitas mortes e enormes prejuízos à economia
desta igualmente importante região de nosso Estado.

E, como o meu partido, o PDT, faz parte da base de apoio do
governo no Congresso Nacional, sinto-me na obrigação ainda de
alertar para o andamento das obras do PAC, porque, se por acaso
acontecer em todo o Brasil a falta de empenho demonstrada pelo
DNIT em Minas nas obras da BR-262, o PAC será apenas um
programa de aceleração do crescimento do faturamento das agências
de publicidade. E há outro aspecto importante: o governo garante que
não faltarão recursos para as obras do PAC. E não devem mesmo
faltar, pois os números mostram que nunca se arrecadou tanto
imposto no Brasil. De acordo com matéria publicada pela imprensa em
25 de março, a arrecadação federal em Minas cresceu 16,7% no
primeiro bimestre deste ano em comparação com o mesmo período
de 2007. Apenas em janeiro e fevereiro de 2008, a Receita Federal do
Brasil arrecadou cerca de R$7.200.000.000,00 em Minas Gerais,
enquanto a duplicação da BR-262 demanda investimentos apenas de
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R$375.000.000,00. Portanto está demonstrada a má-vontade do DNIT
para com essa importante obra.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Sr. Deputado Paulo Cesar,
obrigado por me conceder este aparte. Apenas uso da palavra neste
momento para parabenizá-lo pela iniciativa desta mobilização que V.
Exa. começa a fazer para a retomada da concorrência para a
duplicação da BR-262. Vejo, Deputado Paulo Cesar, que, com
certeza, essa sua mobilização terá efeito e ressonância em todos os
Deputados desta Casa. Para nós, do Triângulo, e para mim
especialmente, e que sou de Uberaba e da região do Baixo Rio
Grande, essa BR-262 é de vital importância.

Várias, várias foram as vidas de uberabenses e de pessoas de toda
a região do Baixo Rio Grande que foram ceifadas nessa rodovia. Nós
mesmos, que freqüentemente transitamos por ela, vindo de Uberaba
para trabalhar em Belo Horizonte ou voltando para nossas casas, por
várias vezes presenciamos diversos acidentes, quando pudemos ver a
tristeza do dizimar de famílias inteiras ou da morte de entes queridos
que morrem na BR-262.

Deputado Paulo Cesar, V. Exa. terá, com certeza, a aprovação e a
solidariedade da população de todo o Triângulo e de todo o Estado,
por aqueles que transitam por essa importante rodovia, incluída a da
sua Nova Serrana, que tanto precisa dessa ligação com Belo
Horizonte. E mais, Sr. Deputado, se reclamamos, muitas vezes, que o
Triângulo não se sente muito próximo de Belo Horizonte, não o
fazemos em razão da distância, porque de Uberaba a Belo Horizonte
são exatamente 500km, e de Uberaba a São Paulo há também
500km; todavia, para se chegar a São Paulo, o acesso é por uma via
dupla, um verdadeiro tapete. Refiro-me a parte da BR-050,
continuando pela Anhangüera. Sr. Deputado, conte conosco, conte
com este parlamentar e, com certeza, com toda a bancada do
Triângulo, que poderá cerrar fileiras com V. Exa. nessa mobilização.
Parabéns.

O Deputado Paulo Cesar - Obrigado, Deputado Fahim Sawan.
Contamos com seu o apoio, com o de toda a bancada do Triângulo e
o de todos os Deputados desta Casa, porque essa obra não é
importante somente para nós, do Centro-Oeste e do Triângulo, mas
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para todo o Estado, especialmente para quem transita pelo trecho da
BR-262 saindo da BR-381 até Juatuba.

Mas, felizmente, nem todas as notícias são espinhosas em nossa
região, e esse é o segundo tema que me traz hoje a esta tribuna,
porque, apesar das más condições das rodovias para escoar a
produção, da concorrência desleal dos produtos da China e até de
campanhas negativas promovidas por órgãos da imprensa de outros
Estados, a produção de calçados continua sendo o motor de
desenvolvimento de Nova Serrana e região. Segundo dados da
pesquisa mensal do Ministério do Trabalho e Emprego, o Município de
Nova Serrana é a 4ª cidade com maior geração de empregos em
Minas Gerais. Os números do Ministério do Trabalho mostram que o
setor calçadista mineiro está entre os nove segmentos que, no
primeiro bimestre do ano, mais geraram empregos.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Deputado, gostaria de
cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, principalmente em sua
primeira parte, que aborda tema da maior importância para o Estado
de Minas Gerais. Há poucos dias, na Comissão de Saúde, realizamos
uma audiência pública, à qual V. Exa. estava presente, assim como
autoridades da área de saúde, do DNIT e do DER, para avaliar
especificamente os acidentes rodoviários ocorridos no Estado de
Minas Gerais, incluídos os ligados a essa rodovia de que V. Exa.
tratou há pouco.

Em todo o Brasil, os acidentes rodoviários são muito graves. A
média desses acidentes ocorridos em nosso país é muito acima da
média mundial. O Brasil é quase o campeão mundial de acidentes
rodoviários, e Minas Gerais, caro Deputado, lamentavelmente,
destaca-se nessa área. V. Exa. nos trouxe o problema dessa estrada,
onde ocorrem os mais graves acidentes do nosso Estado. Em média,
são seis mortes por acidentes rodoviários, por dia, em Minas, no local
do acidente, sendo que, fora do local do acidente, ocorrem mais nove,
porque muitos pacientes são removidos para os hospitais e para as
UTIs, onde vêm a falecer. No total, 15 pessoas morrem, por dia, no
Estado de Minas Gerais, em razão dos acidentes rodoviários.

A causa principal desses acidentes, como V. Exa. acompanhou e
sabe, é a imprudência no trânsito, que abrange o excesso de



145

velocidade e a ultrapassagem em local proibido. No entanto, as
condições precárias das nossas estradas comandam esse espetáculo.
Há má sinalização, e estradas muito movimentadas não são
duplicadas, como é o caso da rodovia objeto da abordagem de V. Exa.

Então, o assunto é extremamente pertinente e oportuno, pois, como
sabemos, essa estrada é uma das mais movimentadas do Estado.
Portanto, merece a providência que V. Exa. solicita. Obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Obrigado, Deputado Carlos Mosconi. A
partir daquela audiência pública, tomei essa iniciativa. Por meio do
representante do DNIT, tomamos conhecimento dessa situação.
Estamos começando essa movimentação, uma vez que ele nos
informou que a licitação estava parada. Até então, todos nós
achávamos que se estava aguardando a autorização para o início da
obra, que foi anunciada pelo Ministro, oportunidade em que haveria
festa e participação de todos os Deputados da região. Estamos
iniciando esse movimento a fim de conseguirmos, junto ao governo
federal, a autorização para a licitação da obra. Obrigado, Deputado
Carlos Mosconi.

Continuarei agora o meu pronunciamento sobre a indústria
calçadista. A produção de calçados em Minas Gerais gerou
crescimento de 3,82% no índice de empregos criados no Estado,
superando segmentos como a construção civil, a fabricação de
material elétrico e de comunicação, o setor de ensino, a administração
de imóveis e a metalurgia. Fica, então, feito o registro. Mais uma vez,
parabenizamos os empresários do setor calçadista de Nova Serrana e
região, que, apostando na tecnologia, em desenhos inovadores, na
qualidade dos produtos e na divulgação das marcas, conseguem
vencer enormes desafios, criam empregos, geram renda, arrecadam
impostos e impulsionam o desenvolvimento de Minas Gerais.
Obrigado a todos.

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

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, companheiros que nos
acompanham das galerias, bem como pela TV Assembléia em vários
Municípios de Minas Gerais, subo a esta tribuna com uma alegria



146

incomum, para comemorar o momento histórico por que passa o País.
Gostaria de utilizar esses 15 minutos para falar da transformação
social e econômica experimentada pelo Brasil nos últimos cinco anos,
no governo do Presidente Lula, do PT. São várias as ações que
beneficiam todas as camadas da sociedade brasileira, o que tem
diminuído, de forma espetacular, as desigualdades sociais. O Brasil,
pela primeira vez, entra para o seleto grupo de países que
apresentam alto índice de desenvolvimento humano. O País já
ultrapassou a meta de reduzir pela metade a pobreza extrema. Os
números referentes a esse período são animadores: 9.700.000
brasileiros saíram da miséria e 20.000.000 deixaram as classes D e E,
passando para a classe C. Tudo isso permitiu uma grande renovação
na área social, já que se registra aumento significativo na renda das
pessoas. Nos últimos cinco anos, a renda das famílias chegou a mais
de R$1.000.000.000.000,00, e a renda média do brasileiro cresceu
5,3%. O reajuste real do salário mínimo, que voltou a ter poder de
compra, foi de mais de 32%.

Há cinco anos, vimos o Deputado Paulo Paim, do Rio Grande do
Sul, lutar incansavelmente no governo Fernando Henrique para que o
salário mínimo chegasse a pelo menos US$100,00. Hoje estamos
comemorando o fato de que o salário mínimo no Brasil já chegou à
casa dos US$250,00. Trata-se de um reajuste histórico, que tem
melhorado significativamente a qualidade de vida do povo brasileiro.

Os números estão aí para todo o mundo ver. Os domicílios que são
beneficiados por energia elétrica aumentaram. Hoje, 97,2% dos
domicílios brasileiros são beneficiados com energia elétrica e 74%
com o sistema de telefonia. Na área de saneamento básico, houve
uma transformação nos quatro cantos do País. Nunca se investiu
tanto em saneamento básico como nos últimos anos.

Outra transformação que estamos vendo acontecer no Brasil é no
sistema educacional. O Presidente Lula tem tratado a educação como
ela merece, dando oportunidades, criando novas oportunidades e
novos cursos. Podemos comemorar números importantes, como em
2007, quando o governo federal atendeu a 235 mil jovens com o
ProJovem, jovens de famílias carentes que jamais sonhavam chegar a
uma faculdade.
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Em 2007, 310 mil alunos foram atendidos pelo ProUni e 235 mil pelo
ProJovem. Este ano o governo abrirá mais 229 mil vagas no ProUni,
chegando a quase 1 milhão o número de jovens atendidos, sem levar
em conta a abertura de 15 novas faculdades federais e de 86 cursos
de extensão de faculdades federais em várias cidades brasileiras, o
que proporcionará o aumento de cerca de 36 mil novas vagas por
semestre. Além disso, o Presidente Lula determinou a abertura de
mais 214 escolas técnicas, das quais 64, Deputado Carlin Moura, já
estão em funcionamento e 150 em processo de licitação.

É importante destacar - e aqui quero agradecer à bancada federal -
o fato de terem sido destinados, este ano, R$143.000.000,00 de
emendas federais às faculdades de Minas. Isso possibilitará, por
exemplo, a abertura do “campus” da Unimontes na cidade de Manga,
um ganho histórico para a região.

Outra transformação importante ocorre na área social. Os
programas sociais do governo têm melhorado significativamente a
vida de todos os brasileiros. Hoje, 11 milhões de famílias são
atendidas pelo Programa Bolsa-Família, e 7.300.000 brasileiros já
receberam energia elétrica em casa, por meio do programa Luz para
Todos.

Foram, ainda, emprestados R$8.400.000.000,00, por meio do
Pronaf, para a agricultura familiar. Cerca de 450 mil famílias foram
assentadas em uma área de 38.000.000ha nos últimos anos.

O nosso governo do PT permitiu ainda a abertura do sistema
bancário para as famílias mais pobres. A Conta Fácil da CEF é o
maior programa de inclusão bancária da história, com quase 5 milhões
de contas ativas e com saldo de R$210.000.000,00 em créditos.

O País volta a crescer de forma sustentável, com distribuição de
renda e aumento do emprego formal. O PIB, que cresce há 23
trimestres consecutivos, chegou a R$2.500.000.000.000,00 - aumento
de 5,2% em relação a 2006. Isso tem permitido a volta dos empregos
formais.

Quando o Presidente Lula prometeu, em sua campanha de 2002,
gerar 10 milhões de empregos no Brasil, foi motivo de chacota por
parte de quem estava no governo nessa época, os membros do DEM
e do PSDB, que governaram o Brasil por oito anos. O País teve o
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maior índice de desemprego da história nesse triste período. Hoje,
cinco anos depois, estamos comemorando um número recorde:
10.200.000 vagas criadas, sendo 8.500.000 com carteira assinada. A
promessa do Presidente Lula será certamente cumprida no final de
2008, Deputado André Quintão. E atingiremos um recorde histórico,
ultrapassando a casa dos 14 milhões de empregos com carteira
assinada. Sem dúvida, essa será uma transformação social muito
grande para o nosso país.

A inflação está controlada, o consumo cresce há 16 trimestres
consecutivos, os investimentos crescem há 15 trimestres
consecutivos. No ano passado, somente os investimentos
estrangeiros ultrapassaram a casa dos US$34.000.000.000,00, quase
o dobro em relação a 2003. Somente em janeiro deste ano o Brasil
recebeu quase US$5.000.000.000,00 - foi o melhor janeiro da série
histórica. Tudo isso, Deputado Luiz Tadeu Leite, permitiu que diversas
agências internacionais considerassem o Brasil o quinto entre os
países do mundo que oferecem melhores condições para
investimentos.

Ficamos muito alegres por saber que o Presidente Lula tem
conseguido, em tão pouco tempo, fazer essa transformação histórica.
A balança comercial brasileira bate recorde anualmente. Ano passado
exportamos US$165.600.000.000,00, recorde histórico, com saldo de
US$36.400.000.000,00 na balança comercial. As reservas
internacionais nunca estiveram tão fartas - hoje, chegamos à casa dos
US$200.000.000.000,00. Acabou-se o vilão, o medo do FMI, da dívida
externa, que tomava conta do noticiário nacional há cinco anos. Todo
ano o governo ia de pires na mão ao FMI para pegar dinheiro
emprestado. Hoje, graças a Deus, o Presidente Lula, o governo do PT
pagou tudo o que devia ao FMI, não deu calote. O Brasil saiu da
situação de devedor internacional para credor internacional. Tudo isso
ocorreu em pouco mais de cinco anos.

Além disso, o superávit primário tem garantido a regularidade das
contas públicas, diminuindo a dívida interna e ajustando, de forma
significativa, as contas do País.

Cresce também, de forma significativa, a produção industrial. Nunca
se produziu tanto como agora no Brasil. Para se ter uma idéia, só no
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ano passado, o Brasil produziu 3 milhões de unidades de novos
veículos. Uma produção recorde, e, só em fevereiro deste ano, o
Brasil vendeu 201 unidades de veículos novos, um volume histórico.

O volume de vendas do comércio varejista cresceu 10% em 2007. E
tudo isso nos leva a esse otimismo que estamos vendo no Brasil, em
todas as partes. Sem falar também na revolução que há na
agricultura. No ano passado, o Brasil bateu recorde de produção:
132.900.000t de grãos. A maior produção da história do Brasil.

Um outro ponto que também tem aumentado e ajudado a melhorar a
economia do Brasil é a oferta de crédito. Nunca um governo
emprestou tanto como agora, no governo do Presidente Lula. Só nos
últimos cinco anos, o Brasil disponibilizou, para os diversos setores da
economia, R$944.002.000.000,00, quase 34% do PIB, para o
financiamento de diversas atividades econômicas do Brasil.

E é por isso, Deputados Carlin Moura e André Quintão, que hoje
estamos felizes, comemorando esses números. No final da semana
passada, pudemos comemorar o índice de aprovação do governo do
Presidente Lula. A aprovação do Presidente Lula cresceu, nos últimos
três meses, mais de 10%. Quase 80% dos brasileiros aprovam a
forma como o governo do Presidente Lula vem conduzindo o Brasil, o
que faz cair por terra todas essas tentativas alopradas da Oposição
em querer desqualificar o governo.

No momento em que todo mundo aprova os programas sociais e a
forma como o País está sendo conduzido, vemos o retrocesso.
Partidos como o PSDB e os Democratas querendo barrar, na Justiça,
que o governo do Presidente Lula continue ajudando os mais pobres
neste país, numa tentativa de se impedir os programas sociais.

Agradeço ao nosso Presidente Deputado Doutor Viana. Quero aqui
encerrar as minhas palavras dizendo da nossa imensa alegria com
esse crescimento histórico dos últimos cinco anos, que o Brasil vive
graças ao nosso Partido, aos partidos da base aliada e ao nosso
Presidente Lula. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente, público da TV Assembléia, gostaríamos
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de iniciar o nosso pronunciamento, nesta tarde, fazendo menção ao
pronunciamento do Deputado Paulo Guedes, que trouxe os dados e
os números que tão bem representam o momento que o nosso país
está vivendo.

Certamente, se Minas Gerais vai bem e tem alcançado alguns
indicadores extremamente positivos, alguns deles no campo
econômico, inclusive acima da média nacional, essa conjuntura
nacional, esse contexto de crescimento e alavancagem da economia
nacional contribui e sustenta os avanços e os indicadores econômicos
de Minas Gerais.

Na semana passada, circulou pela imprensa e pela internet um
artigo do jornalista Elio Gaspari, um crítico contundente do governo
Lula e que sempre tem pautado as discussões em torno das ações do
governo federal. Mas, dessa vez, ele fez um artigo chamando a
atenção da Oposição e convidando-a para refletir, dizendo da
propriedade com que o Presidente Lula falou nas inaugurações das
obras em Araraquara. Esse discurso foi divulgado pelo Google, onde
pode ser encontrado facilmente, digitando-se as palavras “discurso do
Lula”, “Araraquara” e “Gilda”. Vários “sites” disponibilizarão, na
íntegra, a fala do Presidente Lula.

Ele mostra que o resultado que estamos comemorando hoje, na
economia e nos diversos indicadores sociais, foram frutos, acima de
tudo, de determinação, sensatez e uma opção clara por sacrificar a
população brasileira e suas expectativas no primeiro momento do
início do governo Lula. Sacrificando essas expectativas iniciais, mas
com prudência e cautela, impôs as condições para construir esse
ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável que estamos
vivendo.

O Presidente Lula também, segundo o artigo do jornalista Elio
Gaspari, chama a atenção para a Oposição e as críticas que vem
sofrendo, de forma persistente e implacável, pela grande imprensa
nacional. O jornalista termina dizendo que, se uma mentira repetida
mil vezes acaba virando verdade, o que não será de uma verdade
repetida mil vezes? As palavras do Presidente Lula, nos últimos
pronunciamentos, particularmente em Araraquara, revelam a verdade
que sustenta o otimismo e as intervenções que têm marcado sua fala
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nos últimos dias.
Gostaria também de convidar a todos para participar de uma

audiência pública amanhã, às 14h30min, na Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização. Vamos tratar, mais uma vez, do
programa Luz para Todos, ou da necessidade imperiosa de retomá-lo
em Minas Gerais, particularmente na vasta área coberta pela Cemig
no Estado. O programa está paralisado desde julho do ano passado,
quando terminou o segundo contrato entre a Eletrobrás e a Cemig. De
lá para cá, estamos acompanhando pela imprensa e por meio de
audiências públicas, debates e ações particulares - reuniões e
encontros agendados com a direção da Cemig e com a coordenação
do programa em Minas Gerais, por meio de Furnas. Infelizmente, não
temos solução para o programa Luz para Todos no Estado.

É sintomático, as regiões com maior demanda não atendida são
aquelas mais empobrecidas: o Noroeste e o Norte de Minas, o
Jequitinhonha e o Mucuri.

Isso porque a empresa, regida pela lógica da gestão empresarial,
optou por ampliar os seus ganhos na primeira fase, nos dois primeiros
contratos do programa, e intensificou a sua ação onde a população a
ser atendida estava mais concentrada e o custo da ligação individual
ficava muito mais barato que nas outras regiões. Certamente, o custo-
benefício dessa ação era muito maior.

Agora, outra coincidência nos leva a debruçar novamente sobre
essa discussão e buscar uma solução: os quatro territórios da
cidadania constituídos em Minas Gerais coincidem com as áreas de
menor atendimento do Luz para Todos. São novamente o Noroeste de
Minas, o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri. Como é do
conhecimento dos senhores e das senhoras, o programa Territórios
da Cidadania preconiza que, nas ações dos 19 Ministérios do governo
federal, assim como as ações do governo do Estado e das Prefeituras,
sejam priorizadas as áreas dos territórios. Então, pergunto: como
faremos para priorizar o Luz para Todos, fundamental sob a ótica de
interiorizar o desenvolvimento, a mesma ótica que orienta o Territórios
da Cidadania, se o Luz para Todos está suspenso em Minas Gerais?
Não é possível priorizar nenhuma área, nenhum dos territórios, pois
não há um contrato entre a Cemig e a Eletrobrás. É exatamente isso
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que queremos discutir amanhã, para o que convido os Deputados e as
Deputadas, pois certamente, em suas regiões, também há demandas
não atendidas pelo programa Luz para Todos, o que é um absurdo, já
que recebemos informações do governo federal nos dando conta de
que não falta e nunca faltou recurso para esse programa no Estado.
Também por parte do governo do Estado, a informação é que ele está
e sempre esteve apto a colocar a sua contrapartida para a execução
do programa. Portanto, não é possível que um programa dessa
natureza, importantíssimo e fundamental para a interiorização do
desenvolvimento, esteja, até hoje, há quase um ano, suspenso em
Minas Gerais. As empresas terceirizadas já desmobilizaram os seus
parques em todas as regiões do Estado, e, como sabemos, uma vez
retomado o programa, ainda demoraria de três a quatro meses para
que essas empresas se organizem novamente, mobilizem e montem
de novo os seus parques.

Também queremos saber - essa audiência pública vai esclarecer
essa questão - qual é efetivamente a demanda não atendida do
programa Luz para Todos em Minas Gerais. Em julho do ano
passado, quando se concluiu o segundo contrato, a Cemig veio a
público dizer que ainda faltavam 140 mil ligações. De lá para cá, esse
número vem reduzindo e variando: divulgaram que seriam 120 mil;
depois, 95 mil e 75 mil ligações. Agora, na proposta recente da
empresa para a Eletrobrás, fala-se em 55 mil ligações. Então,
queremos saber a demanda efetiva do programa em Minas Gerais
para que possamos acompanhar e tranqüilizar as populações que
estão aflitas, aliás, não é para menos, em virtude desse lapso tão
grande no atendimento do programa, com a sua suspensão.

E ainda há um problema: o programa foi criado em 2004, com
duração prevista de quatro anos. Portanto, em dezembro de 2008, ou
seja, ao final deste ano, está previsto o encerramento do programa
Luz para Todos. A pergunta que se faz e que amanhã teremos
oportunidade de esclarecer é a seguinte: a Cemig vai conseguir
atender toda a demanda reprimida em Minas Gerais durante a
vigência do programa?

Uma outra questão: havendo necessidade de ampliar o prazo do
programa, qual o caminho e como proceder, uma vez que nos parece
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que a demanda é muito maior do que 55 mil ligações? Sendo assim,
não será possível concluir o programa este ano atendendo a toda a
necessidade. Como fazer para negociar com o governo federal, com a
Eletrobrás, a prorrogação do Luz para Todos? São algumas questões
que precisam ser esclarecidas, e esperamos que amanhã, com a
presença de muitos Deputados, possamos fazer uma boa discussão e
entender as dificuldades. É só burocracia? Há má-vontade? Não
acredito e não quero acreditar que haja problema de natureza política
emperrando e segurando o Luz para Todos em Minas Gerais.
Nenhum político em sã consciência prejudicaria de tal maneira a sua
comunidade impedindo as ligações de energia elétrica no meio rural.

Fica aqui, mais uma vez, o convite ao Presidente e aos nobres
Deputados e Deputadas para, amanhã, às 14h30min, na Comissão de
Assuntos Municipais, discutirmos e ajudarmos no encaminhamento
das soluções para a efetiva retomada do programa Luz para Todos
em nosso Estado.

Gostaríamos também de convidar todas as lideranças da região
Noroeste de Minas, os 22 Municípios que compõem o programa
Territórios da Cidadania da região Noroeste, para a reunião de
trabalho, nos dias 7 e 8 da semana que vem. O colegiado territorial
será ampliado, e, na reunião, será discutido o ingresso de novas
organizações, representações e entidades. É um passo fundamental
para dar continuação, nesta nova fase do programa de territórios, já
como Território da Cidadania. Faremos também a discussão do
planejamento das ações para 2008 e analisaremos, discutiremos e
aprovaremos os projetos com recursos do Ministério do
Desenvolvimento Agrário que foram discutidos nas regionais do
programa Territórios da Cidadania. O Noroeste foi dividido em três
regionais, e, no dia 7, faremos o debate para aprovar os projetos de
cada uma delas.

Esse programa tem causado muita polêmica e sofre até ameaça de
ser interrompido pela Oposição, por via judicial, numa atitude de
insensibilidade e insensatez, porque, na ponta, na base, não há um
único Prefeito ou liderança de partido que se oponha às ações do
Territórios da Cidadania. Todos os partidos, do PT ao PSDB e o DEM,
estão juntos trabalhando pelo sucesso do programa.
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Agradecemos a tolerância da Mesa e esperamos a participação dos
Deputados, amanhã, para discutirmos o Luz para Todos. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia. No
dia de hoje, não poderia deixar de registrar, para efeito de manter a
consciência histórica do povo brasileiro, uma data de tão tristes
lembranças: em 1º/4/64, um golpe militar interrompia a trajetória da
democracia brasileira.

Durante 21 anos a nossa democracia foi suspensa, as liberdades
democráticas cassadas e as lideranças políticas e populares deste
país assassinadas, mas o bravo, o guerreiro povo brasileiro, por meio
das lutas democráticas, reconquistou-a. Quando relembro hoje o
golpe militar de 1964, não é para falar dele, mas, sim, das benesses
do regime democrático e deste momento auspicioso que o Brasil vive
após a sua redemocratização, que, aliás, ainda vive a sua
adolescência - são 23 anos após a retomada da democracia. O povo
brasileiro vem colhendo os frutos dessa democracia, mesmo que
lentamente. A democracia é esse regime que tem a marca não só de
uma certa lentidão, mas também da estabilidade.

Faço esse registro para reverenciar algumas questões que são
fundamentais em nosso regime democrático. Hoje, pela manhã, tive a
oportunidade de acompanhar o Sr. Wadson Ribeiro, Secretário
Executivo do Ministério do Esporte, que representava no ato o Sr.
Orlando Silva, Ministro do Esporte, na inauguração de mais um núcleo
do programa do Ministério do Esporte do governo Lula, designado
Segundo Tempo, na UFMG. Ele estava inaugurando o núcleo do
Centro Pedagógico - CP. No âmbito da UFMG, o programa Segundo
Tempo atenderá a 600 crianças, transformando o CP, que já é uma
escola de excelência, mantida por essa universidade e destinada aos
alunos carentes da comunidade da RMBH; aliás, é uma escola
exemplar e um laboratório de educação dentro da UFMG. Com o
Segundo Tempo lá iniciado, esse CP passa a ser efetivamente uma
escola integral, pondo aquelas crianças na prática do esporte.

Como bem lembrado durante a solenidade, trata-se de um dos
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programas mais importantes de caráter social do governo Lula. Hoje o
Ministério do Esporte tem tido duas visões e dois eixos fundamentais
do ponto de vista de políticas públicas do esporte. Um deles é o eixo
chamado esporte de alto rendimento, que é mais conhecido pelas
pessoas no dia-a-dia, pois é o esporte dos medalhistas, ou seja, dos
que ganham as medalhas nas olimpíadas e nos jogos pan-
americanos; dos campeões, por exemplo, do automobilismo e da
seleção brasileira de futebol - aliás, preparando-as para a geração de
vencedores. Esse esporte de alto rendimento fez um esforço para
trazer a Copa do Mundo de 2014 para o Brasil. Isso trará turismo e
gerará emprego e renda para o nosso país. Aliás, Belo Horizonte deve
ser a sede de uma das chaves da Copa do Mundo. Há ainda a
expectativa de o Brasil lutar pelas Olimpíadas de 2016 no Rio de
Janeiro. Espero que consigamos isso. Portanto, o esporte de alto
rendimento é uma face da política do Ministério do Esporte.

Há outra face, que talvez seja a mais importante, a prioridade
principal e absoluta do Ministério do Esporte, que é o esporte como
instrumento de inclusão social. O programa Segundo Tempo visa à
inclusão social pelo esporte como forma de dar vez e voz à nossa
juventude, a fim de tirá-la da marginalidade, do mundo do crime.

Então o programa Segundo Tempo vem ao encontro dessa política
pública de inclusão, exemplar em todo o Brasil hoje. São vários
núcleos funcionando na Capital, em Contagem e em diversas cidades
do País. A implantação do programa Segundo Tempo no Centro
Pedagógico da UFMG é a maior marca da nossa democracia e da
liberdade de o povo brasileiro escolher livremente seus governantes -
por exemplo, ter escolhido um operário nordestino afro-brasileiro para
presidir o Brasil. Ele tem demonstrado ser um Presidente infinitamente
superior àqueles que passaram por aqui, mesmo os que possuem
títulos de doutor, e até mesmo doutores em sociologia. O Presidente
operário tem demonstrado isso pela força da democracia e da
participação do povo brasileiro.

Também gostaria de citar, Sr. Presidente, um outro exemplo a fim de
mostrar a importância da participação democrática. Nessa sexta-feira,
fui convidado pelo Vereador Lourival dos Santos, Presidente da
Câmara de Vereadores de Uberaba, para fazer uma visita àquela



156

Câmara, da qual voltei muito encantado com o que vi ali. Primeiro,
porque tive a oportunidade de ver a restauração do Paço Municipal do
prédio da Câmara Municipal, um Parlamento que tem 170 anos de
existência, completados em 2007. Esse Parlamento restaurou, no ano
passado, todo o prédio centenário da Câmara Municipal, o Paço
Municipal Major Eustáquio, e também recuperou o Salão Nobre
Vereador Mário de Assis Guimarães, por meio de uma parceria da
Câmara com a Universidade de Uberaba - Uniube -, aproveitando a
mão-de-obra e a especialização dos estudantes de Arquitetura e
Urbanismo.

Nessa visita, tive a oportunidade de perceber como a democracia é
boa. O Presidente da Câmara relatou-me o intenso trabalho que
aquela Casa Legislativa tem feito, como, por exemplo, a restauração
do prédio da Câmara, a qual foi aberta para apresentações culturais e
exposições artísticas. Tive a oportunidade de ver uma delas, uma
exposição de desenho artístico. Nessa Câmara há um projeto
chamado Aula Viva, nos moldes do que esta Casa Legislativa
promove com os estudantes de escolas públicas. Além disso, tem sido
desenvolvida uma campanha, que acho de fundamental importância,
com o tema “Qual sua data de validade?”. Que tema interessante!
Trata-se da data de validade das pessoas. Trata-se de uma
campanha para incentivar a contratação de trabalhadores e
trabalhadoras com idade superior a 50 anos, categoria que enfrenta
hoje grandes dificuldades para inserção no mercado de trabalho.
Foram-me também apresentados os projetos da campanha Vida pela
Vida, de incentivo à doação de órgãos, também desenvolvida por essa
Casa Legislativa. Há ainda o projeto Medalha Chico Xavier, que visa
ao destaque no serviço filantrópico em Uberaba. Estou relatando
esses fatos para mostrar a importância do Poder Legislativo, da
Câmara dos Vereadores e da liberdade democrática.

Às vezes, as pessoas não percebem a importância da liberdade
democrática, de um regime democrático.

Sr. Presidente, outro exemplo do bom funcionamento da democracia
é que esta Casa tem em desenvolvimento o projeto Expresso da
Cidadania. Esse projeto da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais está em curso em todas as cidades do interior do
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Estado, com o objetivo de conscientizar os jovens na faixa etária entre
16 e 18 anos da importância de tirarem o seu título de eleitor e de
discutirem política. Desde cedo precisamos discutir política, as
dificuldades e as realidades do Brasil, para adquirir consciência
política.

Sr. Presidente, chamou-me a atenção e preocupou-me, numa
determinada etapa do Expresso Cidadania, o fato de os alunos
manifestarem ser amplamente favoráveis à redução da idade penal.
Esse tema é bastante espinhoso, e precisamos discuti-lo. Aliás, esta
Casa precisa realmente discuti-lo para mostrar às pessoas que este
país não precisa jogar os jovens nas penitenciárias ou nas cadeias,
como o que tem sido visto nas visitas às diversas delegacias e aos
presídios deste Estado: constata-se ali uma grande presença de
jovens com menos de 25 anos, da periferia, favelados, principalmente
os afro-brasileiros. Essa é uma dívida histórica do povo brasileiro para
com a nossa juventude, o fruto mais perverso que a ditadura militar
legou ao nosso povo e a nossa juventude.

A ditadura militar aprofundou o fosso entre os mais aquinhoados, os
mais ricos deste país, e os mais pobres. Produziu a maior distância
entre a distribuição de renda da história da humanidade. Este é o país
em que mais se fez injustiça social durante o período ditatorial.

Agora precisamos resgatar essa cidadania, esse direito à cidadania,
diminuindo a distância entre pobres e ricos. Não é à toa que o
Presidente Lula dá tanta ênfase aos projetos de inclusão social.

Semana passada, um fato a comemorar foi estampado em todas as
revistas e jornais deste país. Pela primeira vez na história do Brasil, a
classe C, que é a chamada classe média-média, é superior à classe D
e E, composta dos mais pobres, dos menos favorecidos. Isso é a
prova de que o governo Lula, com sua política social e econômica,
tem tirado famílias de debaixo da linha de miséria e tem promovido a
cidadania, incluído-as, no mercado e na sociedade.

Precisamos entender que a democracia é importante à medida que
cria instrumentos mais favoráveis para a inclusão das pessoas.
Enquanto tivermos um país plenamente democrático, haveremos de
ter a confiança de que, num futuro breve, precisaremos de menos
cadeias e delegacias, porque haveremos de ter mais campos de
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futebol, mais programas Segundo Tempo, mais escolas, mais
formação profissional. Essa é a marca da democracia, a marca do
presente e a garantia do futuro do Brasil.

O Presidente Lula e todos os que acreditam na democracia e na
inclusão social estão de parabéns. E que o 1º/4/64 fique registrado na
história como um fato passado, que já se extinguiu e que é tão digno
desta data: 1º de abril, uma grande mentira, um grande engodo que
assolou nosso país por 21 anos e, graças a Deus e à mobilização do
povo brasileiro, foi superado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) - A Presidência
registra e agradece a presença em Plenário, que muito nos honra, dos
ex-Deputados Chico Ferramenta, desta Casa, e Clêuber Carneiro e,
nas galerias, de alunos do Curso de Direito da Fumec, entre os quais
o jovem universitário André Luiz Martins Leite.

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.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, venho a esta tribuna

para uma tarefa que muito me entristece: a de comunicar a esta Casa
o falecimento do Prof. Edson Velano. Seu falecimento ocorreu em São
Paulo, e o sepultamento foi em Alfenas. Como todos sabem, ele foi
fundador e Reitor da Universidade José do Rosário Vellano,
conhecida como Unifenas. Manifesto, Sr. Presidente, o meu profundo
pesar pelo seu falecimento. Tive oportunidade de com ele conviver por
muitos anos. Sou um de seus admiradores, pelo que ele fez pela sua
cidade de Alfenas e pelo Sul de Minas. Foi ele um homem
empreendedor, dinâmico, inteligente e determinado. Criou, há mais de
30 anos, naquela então pequena cidade - o que hoje já não é mais -,
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Alfenas, uma universidade de grande porte. Essa universidade conta
hoje com mais de 20 cursos, e não só na cidade de Alfenas. Há
cursos espalhados por várias cidades de Minas Gerais, incluindo-se a
Capital mineira. O Prof. Edson Velano sempre primou pelo
empreendimento na área educacional. Ele muito fez, voltado sempre
para a educação, para o ensino, com uma universidade criada em
uma cidade localizada no Sul de Minas. Foi ele um grande educador,
pedagogo de grande qualidade. Com todas as dificuldades que
podemos imaginar, de toda ordem, ele conseguiu vencer e instalar a
faculdade. Ele conseguiu o reconhecimento da faculdade em Belo
Horizonte, na Secretaria de Educação, em Brasília, no Ministério da
Educação, e hoje a universidade é uma grande realidade. Convivi
muito com o Prof. Edson Velano, até em momentos de grandes
dificuldades, sob o ponto de vista pessoal e familiar, e aprendi a
admirá-lo por sua coragem, determinação e patriotismo. Portanto, Sr.
Presidente, venho aqui manifestar o meu pesar pelo seu falecimento,
ocorrido há poucos dias. Acredito que Alfenas muito perdeu com seu
passamento, assim como Minas Gerais, lamentavelmente. É o que eu
queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esta Presidência associa-se à homenagem
póstuma feita pelo Deputado Carlos Mosconi, em face do falecimento
do Prof. Edson Velano. De fato, foi ele um grande educador, um
grande homem público, com grande folha de serviços prestados
especialmente à educação superior em Alfenas e em Minas Gerais.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo
Governador do Estado, dos Nomes do Sr. Alexandre Magno Leão dos
Santos, das Sras. Marinêz Fulgêncio Murta e Terezinha Marlene
Porto, do Sr. José Januzzi de Souza Reis, do Monsenhor Lázaro de
Assis Pinto, da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto, dos Srs. Fuad
Haddad, Márcio Luiz Bunte de Carvalho, Stefano Barra Gazzola, João
Victor Mendes de Gomes e Mendonça e Oderli Aguiar e da Sra. Sílvia
Nietsche para Comporem o Conselho Estadual de Educação. Pelo
BSD: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; pelo BPS: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente -
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Deputada Gláucia Brandão; pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto
Abramo; suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo -
Deputada Elisa Costa; suplente - Deputado Durval Ângelo; pelo DEM:
efetivo - Deputado Ruy Muniz; suplente - Deputado Gustavo
Valadares. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para,
no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Reforma Tributária,
doravante denominada “Comissão Especial da Reforma Tributária”.
Pelo BSD: efetivo - Deputado Zé Maia; suplente - Deputado Luiz
Humberto Carneiro; pelo BPS: efetivo - Deputado Agostinho Patrús
Filho; suplente - Deputado Wander Borges; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo
PT: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente - Deputado Paulo
Guedes; pelo PDT: efetivo - Deputado Sebastião Helvécio; suplente -
Deputado Carlos Pimenta. Designo. Às Comissões.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, tendo em vista o deferimento, em 18/3/2008, de

requerimento do Deputado Arlen Santiago e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear a União dos
Militares do Estado de Minas Gerais pelos 60 anos de sua fundação,
torna sem efeito despacho proferido no requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva e outros, em 25/3/2008, por tratar-se de matéria
de idêntico teor.

Mesa da Assembléia, 1º de abril de 2008.
Luiz Tadeu Leite, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.140 e 2.141/2008, 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
Assuntos Municipais - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em
26/3/2008, dos Requerimentos nºs 2.062 a 2.065/2008, do Deputado
Arlen Santiago, 2.069/2008, do Deputado Ivair Nogueira, 2.072/2008,
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da Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 2.074 a 2.079/2008, do
Deputado Walter Tosta; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 5ª
Reunião Ordinária, em 27/3/2008, do Requerimento nº 2.080/2008, do
Deputado Weliton Prado; do Trabalho - aprovação, na 6ª Reunião
Ordinária, em 26/3/2008, dos Projetos de Lei nºs 1.965/2007, do
Deputado Delvito Alves, e 2.002/2008, do Deputado Alberto Pinto
Coelho; de Turismo - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em
26/3/2008, do Projeto de Lei nº 2.061/2008, da Deputada Elisa Costa,
e rejeição, na mesma reunião, do Requerimento nº 1.663/2007, da
Comissão de Participação Popular; e de Transporte - aprovação, na 7ª
Reunião Ordinária, em 1º/4/2008, dos Requerimentos nºs 2.073/2008,
do Deputado Walter Tosta, 2.098, 2.101 e 2.113/2008, da Comissão
de Participação Popular, 2.119/2008, do Deputado Delvito Alves, e
2.128/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado André Quintão,

solicitando que o Projeto de Lei nº 116/2007 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Administração Pública perdeu o prazo para emitir seu parecer. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII
do art. 232 c/c com o art. 140 do Regimento Interno.

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, antes de entrar no tema
propriamente dito deste pronunciamento, ou seja, os trabalhadores da
Fhemig, que se encontram nesta Casa hoje, em razão de uma
votação na Comissão de Administração Pública, queria fazer mais
alguns registros. Primeiramente, quero dizer que, no ato da UFMG,
além da inauguração do programa Segundo Tempo, foi também dada
a boa notícia de que, por meio de uma emenda parlamentar da
Comissão de Educação da Câmara Federal, foram obtidos recursos
para o início da construção do ginásio poliesportivo do Centro
Pedagógico da UFMG, o que possibilitará maior efetividade das
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políticas públicas já praticadas pela UFMG, na área do esporte,
especialmente as ocorridas no Centro Pedagógico. Isso facilitará, sem
dúvida nenhuma, a vida dos alunos e dos que são beneficiários do
programa Segundo Tempo e dos programas públicos desenvolvidos
pela UFMG.

Outro registro importante, nobre Presidente Luiz Tadeu Leite, é que
tive a oportunidade de, mais uma vez, visitar Montes Claros, a nossa
calorosa capital do Norte de Minas. Fiquei encantado especialmente
com a energia da juventude desse Município, que, no dia 27 de março
lembrava, a data em que o regime militar ceifou a vida do estudante
paraense Edson Luís, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, o
dia 28 de março. A ditadura militar tirou a vida de um jovem de 14
anos de idade, que estava em horário de almoço. Durante uma
manifestação, militares invadiram o bandejão e disferiram um tiro na
cabeça daquele jovem, que faleceu na hora. A partir desse ato, em
1968, o regime militar passou a sofrer a maior resistência popular,
como ocorreu com a passeata dos Cem Mil. Os estudantes, a
juventude de Montes Claros, no dia 27 de março, para homenagear
essa data, fizeram uma maravilhosa passeata pelas ruas da cidade, a
qual contou com mais de 5 mil jovens estudantes que pleiteavam,
protestavam e pediam o meio-passe, mais qualidade para o ensino e
maior participação na vida política de Montes Claros. Esse fato
merece o nosso registro, por isso quero parabenizar a combativa
juventude montes-clarense, que tem, em seu sangue, o espírito da
democracia, aguerridos que são.

Também venho a esta tribuna para chamar a atenção de todos para
a importância da votação do projeto do Executivo, o qual prevê as
políticas de reajuste salarial para os trabalhadores da Fhemig. Este
governo tem tido o hábito e a prática de sempre trazer algo na gola da
camisa, pois dá com uma mão e tira com a outra. No projeto do
governo, está previsto também aumento da carga horária dos
enfermeiros da Fhemig, de 30 horas para 40 horas, prática banida
pela maior parte do País. A maioria dos Estados do Brasil não adotam
mais essa prática, pois o aumento da jornada do trabalhador acarreta
sobrecarga de trabalho e certa tensão dos funcionários,
principalmente os da saúde. Imaginem se um enfermeiro que trabalha,
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por exemplo, no Hospital João XXIII ou num pronto-socorro, naquele
clima já naturalmente carregado e pesado pelas circunstâncias, tiver a
jornada de trabalho ampliada. Isso vem na contramão do que está em
curso no Brasil hoje. A grande discussão do País é a redução da
jornada de trabalho, e não o seu aumento.

Registro que, às 16 horas, na Comissão de Administração Pública,
haverá a votação desse projeto. Esperamos que haja sensibilidade
das Deputadas e dos Deputados desta Casa, especialmente dos que
compõem a base governista, para que essa proposta, inicialmente
apresentada pelo governo do Estado, não vingue. Aumentar a jornada
de trabalho, a carga horária dos trabalhadores da Fhemig não
contribui em nada para esses servidores nem para a melhoria da
qualidade da prestação do serviço público na rede Fhemig.

Esses trabalhadores precisam de melhores condições de trabalho e
de salário, bem como de valorização de sua profissão. É essencial
ainda manter-se a jornada de 30 horas para os enfermeiros. Então,
esperamos que o bom-senso prevaleça e que hoje, na Comissão de
Administração Pública, possamos avançar na votação desse projeto,
que depois virá a Plenário. Em Minas Gerais, a situação dos
trabalhadores chama-nos a atenção. A Bancada do PT-PCdoB, da
qual faço parte, preocupa-se bastante com essa questão, que precisa
ser mais bem tratada.

Estamos diante de outro fato muito preocupante, qual seja o
relacionamento do governo do Estado com os servidores públicos.
Hoje, em nosso Estado, há uma considerável demanda judicial
impetrada por servidores públicos da Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais, fato esse que, muitas vezes, foi denunciado nesta tribuna pelo
ilustre Deputado Paulo Guedes, que salientou a situação dos
servidores públicos de carreira da referida Orquestra. É importante
reafirmar esses fatos à população de Minas. A Orquestra Sinfônica
existe há anos e é um grande patrimônio cultural do nosso Estado. Em
seus quadros de carreira, nos quais o ingresso se dá por meio de
concurso público, havia setenta e poucos trabalhadores, entre
maestros, clarinetistas, trompetistas, que recebiam baixa
remuneração. O governo, com a intenção de melhorar a situação dos
trabalhadores, criou uma Oscip, sigla esta que sinto pavor em
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pronunciar. Estremeço sempre que pronuncio essa sigla, pois, quando
se fala em Oscip, pode-se ter a certeza de que não virá coisa boa.
Então criaram uma Oscip, o Instituto Cultural Orquestra Sinfônica -
Icos -, com o intuito de aprimorar a Orquestra, por meio da
arrecadação de fundos da iniciativa privada. Quando se desfez o
novelo, percebemos que o governo importou um modelo aplicado nos
Estados Unidos da América e na Orquestra Sinfônica de São Paulo,
criando uma Oscip para arrecadar fundos privados. Acontece, porém,
Sr. Presidente, que não se arrecadam fundos privados; na verdade,
estes acabam sendo públicos.

Citarei um exemplo. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais sempre
teve dificuldades para conseguir dinheiro para investir no
aprimoramento de seus servidores. Depois de criada, a Oscip
garantiu, no Orçamento do Estado, R$12.000.000,00. Quando é para
a iniciativa privada, o dinheiro público aparece rapidamente, mas,
quando é para a iniciativa pública, demora demais. Como já disse,
arrumaram R$12.000.000,00 para essa Oscip, mas, na hora de
implementar o projeto, o governo exigiu que os músicos da Orquestra
Sinfônica assinassem um pedido de desligamento voluntário. Ao
fazerem isso, deixariam de ser servidores públicos e passariam a
fazer parte da Oscip. O que a Oscip fez? Usurpou o nome Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais e criou outro, que não pode ser chamado
de genérico, já que este nome nos remete a algo bom. Na verdade,
criou um clone, um monstrengo, uma aberração genética, à qual deu o
nome de Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais. É como se,
de repente, fosse criada uma aberração, um clone desta Casa, que se
chama Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então
criaram a Osemg, que é um clone da Orquestra Sinfônica.

Nessa orquestra sinfônica, os músicos são escolhidos pela audição,
ou seja, não é por um concurso público. O maestro vai lá e escolhe
quem quer e como quer. E os servidores públicos de carreira ficam
sem nenhuma garantia. Têm de abrir mão da prerrogativa de serem
servidores públicos, mostrando, mais uma vez, que o Estado, em
Minas Gerais, está a serviço da iniciativa privada, e não do serviço
público. Ocorre nos mesmos moldes do que foi feito em São Paulo:
quando era para o serviço público, o dinheiro não aparecia, mas,
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quando era para o setor privado, o dinheiro aparecia de forma muito
fácil.

O Estado, ao invés de funcionar como captador de dinheiro da
iniciativa privada para investir no público, faz o caminho inverso:
apanha dinheiro público e o aplica no setor privado, na iniciativa
privada, no privatismo, no individual. Essa é uma preocupação muito
grande, pois mostra claramente o descompromisso do governo de
Minas com o servidor do Estado. Há o descompromisso com a
orquestra sinfônica e com a Fhemig.

Por falar em Fhemig, mais uma vez, lembramos a MGS, essa
aberração. Ela é uma empresa pública do Estado, Deputado Padre
João, que foi criada com o único intuito de terceirizar o serviço no
Estado. A MGS hoje tem mais funcionários prestando serviço em
situações precárias do que muita secretaria de Estado. Na área da
saúde, acontece isto: vários trabalhadores que trabalham na rede
Fhemig são empregados terceirizados da MGS, com condições
salariais infinitamente inferiores, sem nenhuma garantia ou
prerrogativa. A MGS está virando um mostrengo dentro do Estado de
Minas Gerais.

A iniciativa privada está, cada dia mais, comendo as entranhas do
Estado público em Minas Gerais. Isso está tomando uma dimensão
tamanha que muito nos preocupa. Chega a esferas inimagináveis. Na
semana passada, Deputado Padre João, a Comissão de Direitos
Humanos realizou uma audiência pública, nesta Casa, para discutir a
parceria público-privada que querem implementar no complexo
penitenciário de Neves. Querem fazer ali outra grande penitenciária,
com 3 mil vagas. Mas essa penitenciária será administrada pela
iniciativa privada. De acordo com o edital, a empresa que ganhar essa
concorrência poderá ser até estrangeira, de capital internacional. O
edital deixa claro que essa empresa, para concorrer à licitação, tem de
ser uma empresa de sociedade anônima, de capital aberto, que vende
ações no mercado de capitais. No Estado, a segurança pública será
transformada em mercadoria. No caso, o ser humano tem suas
prerrogativas constitucionais, que passarão a ser secundárias porque
o que valerá será a mercadoria do preso. Quanto maior o número de
presos que lá estiverem ou quanto menos eles saírem de lá, uma vez
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cumprida a sua pena, mais a empresa privada ganhará.
Deputado Padre João, isso é muito preocupante porque, mais uma

vez, é o modelo adotado nos Estados Unidos da América. Quando
esse sistema foi implementado naquele país, houve um aumento
excessivo da população carcerária americana. Hoje, os Estados
Unidos têm uma população carcerária de 2.300.000 pessoas, a qual
tem aumentado vertiginosamente. Esse modelo foi adotado nos
Estados do Paraná e do Ceará e tem demonstrado que não dá certo.
Muito pelo contrário, não resolve o problema da violência urbana nem
do cumprimento das penas.

Isso tudo é para mostrar que a visão privatista que hoje está em
curso em Minas Gerais é absolutamente preocupante e não tem a
devida transparência. Temos de tirar o chapéu e fazer o registro de
que, quando candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin
teve a coragem de ir para a televisão e dizer que era contra as
privatizações.

Aqui em Minas estão privatizando o Estado, estão tentando
privatizar a Copasa, a orquestra sinfônica, o ensino profissionalizante,
os servidores da MGS, mas escondem esse fato. Precisamos vir a
público dizer que somos a favor da privatização. Precisam dizer-nos
se o candidato a Prefeito de Belo Horizonte pela coligação apoiada
pelo Governador do Estado será a favor da privatização na Capital
também.

Manifestamos aqui nossa preocupação. Essa votação sobre a
Fhemig é fundamental. Esperamos que prevaleça o bom-senso, e a
jornada dos enfermeiros da Fhemig não seja aumentada para 40
horas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 2, 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
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a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2008
Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e João
Leite (substituindo este à Deputada Ana Maria Resende, por indicação
da Liderança do BSD). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e retira-se do recinto.
A Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça, 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. Registra-se a
presença da Deputada Ana Maria Resende. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.
Maria Auxiliadora Damasceno, Diretora de escola estadual,
encaminhando cópia de abaixo-assinado enviado ao Governador do
Estado, com reivindicações de profissionais da educação básica; do
Deputado Chico Uejo, comunicando que o governo japonês irá
oferecer bolsas de estudo destinadas à pesquisa, especialização,
graduação e ensino profissionalizante; e do Sr. Marcelo de Oliveira
Costa e da Sra. Valma Leite Cunha, Promotores da Promotoria de
Tutela das Fundações, do Ministério Público, publicado no “Diário do
Legislativo” de 13/3/2008. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.980/2007 (Deputado Deiró Marra),
2.049/2007 (Deputada Maria Lúcia Mendonça), 2.053/2007 (Deputada
Ana Maria Resende) e 2.054/2007 (Deputado Vanderlei Jangrossi),
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. Retira-se a Deputada
Ana Maria Resende. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela aprovação da Emenda nº 3 ao Projeto de Lei nº 1.046/2007,
apresentada pela relatora, Deputada Maria Lúcia Mendonça; e pela
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rejeição das Emendas nºs 1 e 2, apresentadas em Plenário, no 1º
turno, ao mesmo projeto. 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 1.878/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça),
2.025/2008 (relatora: Deputada Ana Maria Resende) e 2.070/2008
(relator: Deputado Deiró Marra), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.974 a 1.976, 1.978 e 1.979/2008
com as Emendas nº 1; 1.980 a 1.982, 1.992, 1.996, 2.005, 2.010,
2.012, 2.021, 2.022, 2.033 a 2.035 e 2.037 a 2.044/2008. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.756, 1.877,
1.881 e 1.917/2007. 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 André Quintão, Carlin Moura e João
Leite, em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Participação Popular para debater, em audiência
pública, a exploração do trabalho de crianças e adolescentes na
prática do futebol, no Estado; e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja realizada reunião em Três Corações para debater, em audiência
pública, a crise da Universidade Vale do Rio Verde - Unincor.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça -

Vanderlei Jangrossi.

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

1.908/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem
como escopo declarar de utilidade pública a Associação Lar dos
Idosos José Verçosa Júnior, com sede no Município de Sabará.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.908/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Lar dos Idosos José Verçosa Júnior, com sede no
Município de Sabará.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o estatuto da entidade determina, por
intermédio dos incisos III e IV do art. 36, que os membros da diretoria,
Conselheiros, associados, instituidores e benfeitores não serão
remunerados; e que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
dotada de personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social e que desenvolva a maior parte de suas atividades
no Estado, preferencialmente no Município de origem; ou a entidade
pública, ouvido oficialmente o Conselho Metropolitano de Belo
Horizonte.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.908/2007.
Sala das Comissões, 1º de abril 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

2.143/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública o Centro de
Recuperação Resgatando Vidas, com sede no Município de Juiz de
Fora.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2008 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 2.143/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro de Recuperação Resgatando Vidas, com sede no Município
de Juiz de Fora.

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. 24 de seu estatuto
determina que não são remunerados seus Diretores, Conselheiros,
sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 34 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 2.143/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely
Tarqüínio - Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.148/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.148/2008, do Deputado Jayro Lessa, tem como
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e
Recreativa de Nova Módica, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/3/2008 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 2.148/2008 tem como objetivo declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa de Nova
Módica.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 66, que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere legalmente constituída e
declarada de utilidade pública estadual; e o § 1º do art. 77 dispõe que
ela não remunera seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.148/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider
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Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.420/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº
1.420/2007 tem como escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Senador Cortes o imóvel que especifica e dar outras
providências.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.420/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Senador Cortes imóvel
constituído de terreno urbano com área de 1.050,90m², situado nesse
Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, a área a
ser doada destina-se ao funcionamento da Creche Municipal Antônio
Monteiro da Rocha, em atendimento à demanda escolar da
comunidade.

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
e estabelece, no § 2º de seu art. 105, 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 acarretar despesas para o erário e não ter repercussão
na Lei Orçamentária.

Por fim, esclarecemos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, visa a incluir no projeto, em
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observância ao § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
cláusula de reversão do bem se, ao fim do prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não tiver sido
cumprida a destinação estabelecida no parágrafo único do art. 1º; e a
adequar sua redação à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.420/2007 no 1° turno, na forma do Substitutivo nº  1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Getúlio Neiva -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.048/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.048/2008
tem como escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Leopoldina o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.048/2008 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Leopoldina o imóvel
constituído de terreno com área de 3.800m², situado nesse Município,
adquirido pelo Estado por doação de particular em 1978, sem
imposição de gravame algum.

Em decorrência disso, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1, tendo em vista alterar para doação a
forma pela qual o imóvel retornará ao patrimônio municipal, além de
incluir cláusulas de destinação do bem e de sua reversão no caso de
desvirtuamento da finalidade estabelecida no parágrafo único do art.
1º. De acordo com o parágrafo único do art. 1º desse substitutivo, a



174

área a ser doada destina-se ao desenvolvimento de práticas
esportivas, o que atende à demanda da comunidade por um espaço
destinado ao lazer de seus segmentos mais carentes.

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
e estabelece, no § 2º de seu art. 105, 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 acarretar despesas para o erário e não ter repercussão
na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.048/2008 no 1° turno, na forma do Substitutivo nº  1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio - Getúlio Neiva - Jayro Lessa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.938/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.938/2007, de autoria do Deputado Juninho
Araújo, que declara de utilidade pública a Corporação Musical Aníbal
Soares de Oliveira, 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 1.938/2007
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Aníbal Soares de
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Oliveira, 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 Corporação Musical

Aníbal Soares de Oliveira, 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.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 1º/4/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Zezé Perrella notificando sua ausência do País no

período de 1º a 10/4/2008. (- Ciente. Publique-se.)
Do Deputado Alberto Pinto Coelho notificando sua ausência do País,

em missão oficial, no período de 30/3/2008 a 8/4/2008. (- Ciente.
Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questões de ordem - Correspondência: Ofícios - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 2.227 a 2.235/2008 - Requerimentos nºs 2.142 a 2.153/2008 -
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Adalclever
Lopes - Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de
Administração Pública e de Segurança Pública - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Weliton Prado, Célio Moreira e Sargento
Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 42/2008 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Adalclever Lopes;
deferimento - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - 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
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- Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi
- Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei breve, tendo
em vista a necessidade de V. Exa. conduzir os trabalhos nesta Casa.
Gostaria de dizer aos servidores administrativos da Polícia Civil, os
quais se encontram aqui ocupando as galerias desta Casa, que este
Deputado, há cerca de 15 dias, apresentou requerimento na
Comissão de Segurança Pública, da qual sou Presidente, solicitando
audiência pública para discutirmos e debatermos com os Deputados e
convidados a situação salarial dos servidores administrativos do
Estado de forma mais ampla, incluindo as Polícias Civil e Militar, o
Corpo de Bombeiros, os servidores do Colégio Tiradentes e diversos
órgãos, especialmente da segurança pública de Minas Gerais.
Portanto, Sr. Presidente, quero apenas informar aos servidores que
estão em nossas galerias hoje que o requerimento está aprovado e
que este Deputado vai deferir, conforme agenda da Comissão, a data
para a audiência pública. Julguei necessário esse comunicado, Sr.
Presidente, em face das galerias estarem tomadas pelos servidores.
Penso que seria importante informá-los disso. Essa é a nossa questão
de ordem.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaríamos de
deixar aqui a nossa posição - como a de outros Deputados desta
Casa - de insatisfação ao vermos os companheiros da administração
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sem aumento há tanto tempo. Esta Casa tem que entrar nessa
discussão com uma certa urgência, e esse não deve ser trabalho
apenas de um Deputado, mas de toda a Assembléia, pois não
podemos deixar servidores que exercem as mesmas funções que
outros não terem reconhecido seu trabalho. Os 77 Deputados desta
Casa têm que trabalhar nesse sentido. Como disse o Deputado
Sargento Rodrigues, começaremos na sua Comissão. E uma
audiência dos nossos dirigentes, do Deputado Alberto Pinto Coelho e
do Líder do Governo é de máxima importância nesta hora. Eles estão
exercendo funções em que outros já receberam aumento, e eles não.
Muito obrigado.

Correspondência
- O Deputado Wander Borges, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.059/2008, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 2.059/2008.)

Do Sr. José Antônio Bittencourt Soares, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Governo, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.776/2008, da Comissão de Participação Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.227/2008
Declara de utilidade pública a Associação Bem Viver de Apoio à

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

de Apoio à Comunidade, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade,

fundada em 1º/6/2005, com sede no Município de Poços de Caldas, é
uma associação civil, de caráter assistencial, educacional, cultural e
esportivo, sem fins lucrativos, com duração por prazo indeterminado.

A entidade tem por objetivo promover a melhoria da qualidade de
vida das crianças, adolescentes e seus familiares, inscritos em seus
programas, a capacitação dos voluntários e profissionais para atuarem
nesses programas, e atividades recreativas, culturais, educacionais e
esportivas no contraturno escolar, para crianças e adolescentes de
baixa renda matriculados no ensino fundamental.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à associação melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n°
12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.228/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Arantina - Apae -, 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 Arantina - Apae -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Arantina - Apae -, com sede nesse Município, é sociedade civil com
personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos. A Apae tem por
finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência, em especial a mental, buscando assegurar-lhes o pleno
exercício da cidadania e, ainda, estimular a realização de estatísticas,
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estudos e pesquisas relacionados a pessoas com deficiência,
propiciando o avanço científico e a permanente formação dos
profissionais e voluntários que atuam na Associação.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e tem diretoria formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.229/2008
Dispõe sobre taxa de desbloqueio de serviço telefônico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas prestadoras de serviço de telefonias fixa

e móvel que operam no Estado proibidas de cobrar taxa de
desbloqueio telefônico.

Art. 2º - Em caso de descumprimento do disposto no art. 1º desta lei,
fica o usuário do serviço isento do pagamento da conta referente ao
mês da ocorrência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O art. 24, VIII, da Constituição Federal, e o art. 10, XV,

“h”, da Constituição Estadual, dispõem acerca da competência
concorrente entre a União e os Estados acerca de matéria de
responsabilidade por dano ao consumidor.

São constantes as reclamações nos órgãos de defesa do
consumidor sobre o abuso de cobrança de taxa de desbloqueio de
telefone. O consumidor está sendo penalizado duplamente, uma vez
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que paga, além dos juros e da multa, quando a conta fica atrasada,
também, obrigatoriamente, a taxa de desbloqueio de telefone.

Por estas razões, apresento esse projeto de lei aos pares desta
egrégia Casa Legislativa, contando com sua aprovação.

- 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 2.230/2008
Torna obrigatória a disponibilização de serviço gratuito de

teleatendimento pelas empresas que mantenham serviço de
atendimento ao cliente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todas as empresas de grande porte que desempenham

atividades no Estado de Minas Gerais e mantêm serviço de
atendimento ao cliente - SAC - ficam obrigadas a disponibilizar um
serviço gratuito de teleatendimento.

Art. 2º - O disposto nesta lei aplica-se às instituições, empresas e
fundações, públicas e privadas.

Art. 3º - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua
execução.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O mínimo que uma empresa deve oferecer a seus

clientes, consumidores que, vorazmente captados, são muitas vezes
esquecidos pela empresa contratante, principalmente no que tange ao
atendimento, mais precisamente ao teleatendimento, é uma linha
telefônica de acesso gratuito para atender às reivindicações dos
clientes e prestar esclarecimentos.

O abuso de empresas poderosas e hipersuficientes frente aos
indefesos consumidores ao menos seria atenuado se o cliente não
fosse obrigado a pagar pelo telefonema quando da necessidade de
fazer alguma reclamação ou requerer determinado serviço. Mais grave
que o descaso no atendimento ao cliente, mostra-se o fato de este se
ver obrigado a pagar por ligação telefônica de teleatendimento,
inclusive o tempo de espera com incessantes propagandas de
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produtos ou serviços oferecidos por essas empresas.
Visando coibir o desrespeito ao consumidor por parte de grandes

empresas que desenvolvem suas atividades no Estado, é que
apresento o projeto de lei em tela.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.231/2008
Altera o art. 2° do Decreto nº 43.814, de 28 de mai o de 2004, que

faculta ao Advogado-Geral do Estado autorizar, determinar ou
recomendar que, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e
das Procuradorias das autarquias estaduais e das fundações
instituídas e mantidas pelo Estado não seja proposta determinada
ação ou recurso, nas hipóteses que menciona, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º do Decreto nº 43.814, de 28 de maio de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° - É facultado ao Advogado-Geral do Estado,  no âmbito da

Advocacia-Geral do Estado - AGE - e das Procuradorias das
autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Estado,
autorizar que se realize acordo ou transação extrajudicial e judicial,
em qualquer fase do processo, para terminar litígio”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: Esta iniciativa visa dotar o Estado de instrumento

democrático, que é o aperfeiçoamento constante da prestação de
serviços públicos. A Constituição Federal prima pelo princípio da
economia processual e pelo princípio da celeridade. Atrelada à
Constituição da República, a idéia de eficiência administrativa não
deve ser apenas limitada ao razoável aproveitamento dos meios e
recursos colocados à disposição dos agentes públicos. Deve ser
construída também pela adequação lógica desses meios
razoavelmente utilizados aos resultados efetivamente obtidos, e pela
relação apropriada desses resultados com as necessidades públicas
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existentes.
Desse modo, pode-se definir esse princípio como sendo aquele que

determina aos órgãos e pessoas da administração direta e indireta
que, na busca das finalidades estabelecidas pela ordem jurídica,
tenham uma ação instrumental adequada, constituída pelo
aproveitamento maximizado e racional dos recursos humanos,
materiais, técnicos e financeiros disponíveis, de modo que possa
alcançar o melhor resultado quantitativo e qualitativo possível, em face
das necessidades públicas existentes. Seguindo essa linha de
orientação, temos que, como desdobramento do princípio em estudo,
a Constituição procurou igualmente reforçar o sentido valorativo do
princípio da economicidade, que, incorporado literalmente pela Carta
Federal, nada mais traduz do que o dever de eficiência do
administrador na gestão do dinheiro público.

Assim, venho propor tal projeto no intuito de colaborar com a
administração pública para a melhor prestação do serviço
administrativo, flexibilizando a composição de acordos com o Estado.

Diante do exposto esperamos contar com o apoio unânime dos
nobres pares.

- 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 2.232/2008
Dá a denominação de Rodovia Geraldo Machado Mendes ao trecho

da Rodovia MG-132, que liga o Município de Alto Rio Doce à BR-040.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Geraldo Machado Mendes o

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: Nascido em 11/4/12 no Município de Santa Bárbara do

Tugúrio, começou sua formação sacerdotal em junho de 1925 e
celebrou sua primeira missa em 9/12/37.

Padre Geraldo faz parte da história de Alto Rio Doce. As crianças
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todas o conhecem, os jovens o conhecem, os velhos o conhecem,
pois ele é parte desse Município.

Foram 56 anos dedicados à paróquia, levando a fé e a luz de Cristo
aos moradores de Alto Rio Doce. Foi o amigo, o conselheiro, o guia
espiritual, o ministro de Deus, pois conheceu e sabia das aspirações e
anseios dos moradores dessa cidade. O Padre Geraldo trabalhou
também com interesse e afinco para a renovação da catequese
paroquial, que já está em funcionamento.

Sua caminhada em Alto Rio Doce foi exemplo de fé, integridade
moral e de amizade sincera.

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 2.233/2008
Declara de utilidade pública a Associação das Pessoas com

Deficiência Física de Pará de Minas - Adef -, com sede nesse
Município.

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

Pessoas com Deficiência Física de Pará de Minas - Adef -, com sede
nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação das Pessoas com Deficiência Física de

Pará de Minas encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais
de um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que
concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Compete à Adef, desenvolver e participar de projetos culturais,
educacionais, científicos e desportivos em sua área de atuação e,
ainda, firmar convênios e parcerias com órgãos públicos,
comunitários, entidades ou empresas privadas ou internacionais. A
sua Diretoria é composta por pessoas de reconhecida idoneidade, não
remuneradas pelo exercício de suas funções, com o que a entidade
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cumpre os requisitos legais para concessão de título de utilidade
pública estadual.

Pela sua importância, contamos 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 2.234/2008
Dispõe sobre informações claras e legíveis na prestação de serviços

de reboque, resgate, guincho e remoção de veículos e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os prestadores de serviços de reboque, resgate, guincho e

remoção de veículos, executados com guinchos-socorro veiculares,
deverão exibir de forma clara e legível a informação de que, havendo
condutor habilitado no local da apreensão do veículo, não será
necessária a utilização de guincho-socorro para seu recolhimento ao
local de guarda.

Parágrafo único - Considera-se guincho-socorro veicular o
mecanismo operacional instalado em um veículo de carga adequado,
destinado a transportar, içar, puxar, suspender, arrastar ou rebocar
veículos, avariados ou não, por intermédio de dispositivo específico de
acionamento hidráulico, elétrico, mecânico ou misto.

Art. 2º - O recolhimento de veículo ao local de guarda, por ocasião
da realização de fiscalização ostensiva em vias públicas, quando feito
por seu condutor, será acompanhado por autoridade.

Parágrafo único - Na ausência da autoridade de trânsito a que se
refere o “caput” deste artigo, não será cobrada a taxa de reboque.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o
responsável às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) na primeira reincidência;
III - multa de 1.000 (mil) Ufemgs a cada reincidência posterior.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2008.
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Dinis Pinheiro
Justificação: Este projeto de lei dá ao consumidor o direito à

informação de que seu veículo, quando apreendido, não necessitará
do serviço de guincho-socorro para ser levado até o local de guarda.

A obrigatoriedade da exibição, em local visível, dessa informação
cooduna-se com o espírito do Código de Defesa do Consumidor, pois
evita que, por desconhecimento, o condutor se veja na contingência
de arcar com os altos custos daquele serviço.

- 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 2.235/2008
Declara de utilidade pública a Associação Monsenhor Antônio Xavier

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

Antônio Xavier Rodrigues, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A Associação Monsenhor Antônio Xavier Rodrigues, de

acordo com o art. 2º de seu estatuto, é uma associação de direito
privado, filantrópica, de incentivo à educação, à cultura e à saúde,
assistencial, de estudo de pesquisa, desportiva e outros, sem fins
lucrativos, políticos e religiosos, constituída por um número limitado de
sócios, pessoas físicas ou jurídicas, sem distinção de nacionalidade,
religião ou raça.

Dispõe também o § 1º do mesmo artigo sobre a aplicação integral de
suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na
manutenção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais no
território nacional.

Funciona contínua e regularmente há mais de um ano, os membros
de sua Diretoria são pessoas idôneas e não recebem remuneração
pelo exercício do cargo.

Isto posto, conclamamos aos nobres Deputados a conceder apoio a
este projeto de lei, por se tratar de matéria relevante.
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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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.142/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Hospital das Clínicas da
UFMG por ser o primeiro hospital universitário a receber do Fundo das
Nações Unidas para a Infância e Juventude - Unicef - o título de
Hospital Amigo da Criança, o qual confere “status” internacional de
qualidade a serviços de saúde que incentivam a amamentação. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 2.143/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Extrema por ter sido transformado em Cidade Santuário
Católico. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.144/2008, do Deputado Padre João, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais a Dom Luiz
Flávio Cappio, Bispo da Diocese de Barra (BA). (- À Comissão de
Meio Ambiente.)

Nº 2.145/2008, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Maj. Sérgio Henrique Soares
Fernandes, da 14ª Cia. Independente de São Lourenço, pelos
relevantes serviços prestados ao povo de Minas Gerais. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.146/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do TJMG e ao Procurador-Geral
de Justiça do Estado com vistas à imediata lotação de pessoal técnico
e administrativo na Vara de Execuções Criminais e na 4ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Ribeirão das Neves. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.147/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Secretário de Defesa
Social tendo em vista a competência demonstrada pelas Polícias
Militar e Civil de Timóteo na apuração dos crimes cometidos nesse
Município.
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Nº 2.148/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, ao
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal e de
Execução Criminal e à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Ribeirão das Neves com vistas à elaboração de estudos sobre a
constitucionalidade e a legalidade da minuta de edital cujo objeto é a
construção e a gestão do complexo penal a ser implementado nesse
Município, mediante contrato de parceria público-privada.

Nº 2.149/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Delegado de Polícia de Timóteo com vistas à
reabertura do inquérito policial instaurado para a apuração de crime
cometido contra o Sr. Paolo Peri, em julho de 2007. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.150/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Congresso Nacional com vistas a que se elabore
uma lei que obrigue as montadoras de veículos automotores a inserir
em seus anúncios publicitários mensagens educativas relativas ao
trânsito, bem como proíba a veiculação de propagandas que
estimulem a condução de veículos em alta velocidade e outras
práticas que ofereçam perigo no trânsito.

Nº 2.151/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro da Educação e à Secretária de Educação
com vistas a que seja inserida, no ensino público, a educação para o
trânsito em cumprimento ao art. 76 do Código de Trânsito. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.152/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja
solicitada ao Presidente da Hemominas cópia dos relatórios de
avaliação do acordo de resultados, pactuado com o governo do
Estado, da prestação de contas de viagens realizadas para o exterior
de todos os servidores deste órgão e das nomeações dos cargos de
confiança de toda a rede Hemominas. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.153/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita sejam
encaminhadas as notas taquigráficas deste evento ao Ministério da
Saúde e a Secretaria de Saúde para conhecimento e realização de
estudos com vistas ao esclarecimento sobre a incidência de câncer no
Município de Unaí, bem como para providências e detecção precoce
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da doença.
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja constituída a

Frente Parlamentar em Defesa do Vale da Eletrônica. (- À Mesa da
Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Adalclever Lopes.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Administração Pública e de Segurança Pública.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todas e a todos. Hoje é

uma tarde muito especial. Estão aqui os servidores administrativos da
Polícia Civil defendendo seus direitos. Alguns já estão na carreira há
mais de 15 anos, e outros há mais de 30 anos. Tive a honra de
receber um convite da comissão desses funcionários para uma
reunião no dia 25 de março, às 9 horas: “Vimos por meio do presente
convidá-lo para a reunião dos funcionários administrativos da Polícia
Civil - auxiliares, técnicos e analistas -, que se realizará no dia
25/3/2008, no auditório do Sindicato dos Comerciários,” - está aqui o
endereço - “em que serão debatidos assuntos de interesse da
categoria e da instituição como um todo”.

Compareci a essa reunião e confesso a todos que fiquei
sensibilizado. É um absurdo, uma vergonha, uma humilhação o atual
provento básico dos servidores administrativos da Polícia Civil de
Minas Gerais. Não podemos admitir, de maneira nenhuma, que esses
servidores recebam salários inferiores a um salário mínimo, em torno
de R$324,00. Realmente, é uma vergonha.

Estou aqui com os contracheques e queria parabenizar de forma
especial a todos os servidores dessa comissão: o Chico - parabéns
por sua mobilização e garra -, o Elso, a Expedita, os companheiros do
Sindipol, o Valente, o Denílson, o Raul, enfim, todos os que se
mobilizaram. Fiquei impressionado com a capacidade de mobilização
de vocês, pois a situação chegou a um ponto em que não há como
agüentar. Estou com alguns contracheques aqui, e as pessoas podem
até achar que é mentira, por isso peço que filmem para que possam
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acreditar. Estão aqui os valores: Auxiliar da Polícia Civil, efetivo, com
sete qüinqüênios, mais de 30 anos de serviço, recebe o provento
básico de R$315,00; Auxiliar da Polícia Civil com quatro qüinqüênios
recebe o provento básico de R$315,00. Vejam aqui esse absurdo,
esse provento básico. Deputado Sargento Rodrigues, vamos colocar
em “close”, para mostrar, e quero aproveitar a oportunidade para
parabenizá-lo por ter apresentado o requerimento para a realização de
audiência pública na Comissão de Segurança Pública, pois esse é um
momento para estarem aqui o Secretário de Planejamento e o Chefe
da Polícia Civil a fim de darem uma satisfação aos servidores. Está
aqui: o provento básico é R$97,00. E é Chefe de Seção. Se
mostrarmos, ninguém acreditará. Está aqui também: Chefe de
Divisão, com provento no valor de R$140,00.

E sabem há quantos anos trabalham no Estado? Mais de 20 anos, e
com provento básico no valor de R$140,00. E mais: Secretário da Jari,
todos devem pensar que deve receber um “salarião”. Sabem quanto
recebe? PC-3, R$125,00 de provento básico. Trata-se de uma
situação realmente insuportável.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. apresentou muito bem. Não se
trata do papel de apenas um partido, de apenas um parlamentar.
Trata-se de um trabalho de toda a Assembléia Legislativa, de todos os
parlamentares desta Casa. Aliás, vamos tirar cópia de todos esses
contracheques, Deputados Wander Borges, Célio Moreira, Getúlio
Neiva, Fábio Avelar, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Deputada Maria
Lúcia Mendonça, nosso Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,
Deputados Padre João e Eros Biondini. Enfim, trata-se de um papel
de todos os parlamentares desta Casa: abraçar essa causa. Isso é
uma injustiça muito grande. Tenho certeza absoluta de que o
Governador não deve saber, ele não deve ter conhecimento de que
um servidor com mais de 30 anos trabalhados, às vezes até um chefe,
recebe R$97,00 de provento básico. Isso é realmente inadmissível,
não há como aceitar. Sabem quanto um servidor recebe de vale-
transporte? R$1,80. Se pegar dois ônibus, um de ida e outro de volta,
vai dar quase R$5,00, vai dar exatamente R$4,20, e ele recebe só
R$1,80. Têm auxílio-fardamento? (- Manifestação nas galerias.)

Não têm auxílio-fardamento. Então, a situação é de penúria.
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Sabemos que a situação dos servidores públicos do Estado de Minas
Gerais, de forma geral, é muito difícil. Agora, quanto à situação dos
servidores administrativos, não há nem palavras para exemplificar e
explicar, não há lógica.

Vamos pegar o Orçamento do Estado. Está escrito na faixa: “10
anos. A má notícia em Minas Gerais: servidores da Polícia Civil não
têm reajuste há mais de 10 anos”. Vamos pegar qual era o Orçamento
de Minas Gerais há 10 anos. Há 10 anos o Orçamento de Minas
Gerais era em torno de R$10.000.000.000,00, R$12.000.000.000,00.
Quanto é o Orçamento hoje? Chega a R$35.000.000.000,00.
Triplicou, o Orçamento de Minas Gerais aumentou três vezes em 10
anos. Hoje, praticamente vai chegar a R$35.000.000.000,00. Pergunto
a todos os servidores que estão aqui: o salário de vocês aumentou em
três vezes, triplicou? (- Manifestação nas galerias.)

São praticamente 15 anos sem aumento. Trata-se de uma situação
de penúria. E trata-se de uma categoria muito pequena, é uma
categoria que deve ter em torno de mil servidores. É muito pequena.
Isso não significa nada, é uma “merreca” para o Estado. Não dá para
aceitar.

São servidores que têm filhos para tratar, têm crianças em casa, têm
de pagar o aluguel, a conta de água, a conta de energia, que é muito
cara. Como esse servidor vai sobreviver com provento de salário-base
de fome? É de fome, mesmo, eu provei. Está registrado aqui: provento
básico chegando a R497,00. Gente, isso é uma humilhação. É de
causar indignação.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
gostaria de cumprimentá-lo pela defesa que faz dos servidores da
Polícia Civil. Realmente, esse assunto tem de ser revisto. Nós, que
fazemos parte da base do governo, temos de acertar com a Secretaria
de Administração, a Seplag, a Secretaria de Fazenda. Temos de
conversar. Realmente, existem algumas aberrações na folha salarial
do Estado que precisam ser retificadas. A defesa de V. Exa. é
plenamente justificável. Mas gostaria também de provocar aqui um
assunto e pedir aos servidores públicos de Minas Gerais que se
unissem com os demais servidores do Brasil para modificar a Lei de
Responsabilidade Fiscal em alguns aspectos. A Lei de
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Responsabilidade Fiscal tem de ser mais variável, tem de ser mais
elástica em relação ao percentual para pagamento de pessoal. O
Estado do Espírito Santo, por exemplo, tem 77 Municípios. Então, a
estrutura governamental para manter o Estado é muito menor do que
estrutura de 853 Municípios de Minas Gerais. Deveria considerar-se,
na Lei de Responsabilidade Fiscal, esse aspecto. Temos tido
problemas aqui, por exemplo, para ampliar a Justiça do Estado, em
função da limitação de 6% que o Tribunal pode gastar com a folha de
pessoal do Orçamento do Estado. Temos essa limitação. Então, a Lei
de Responsabilidade Fiscal tem de ser flexibilizada. Este governo já
conseguiu um grande feito. Gastavam-se quase 70% do Orçamento
do Estado com a folha de salários. O governo ajeitou a sua máquina,
organizou-se, e hoje não há mais justificativa, agora que temos esses
limites. A não ser o limite federal da Lei de Responsabilidade Fiscal. O
Estado de Minas Gerais é eficaz, é eficiente. Nesse primeiro bimestre
teve um superávit de R$3.100.000.000,00. Infelizmente, tem a bitola
da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não nos permite flexibilizar a
folha de salários. Aproveitarei esse instante para convidar todos os
companheiros, amigos e servidores administrativos da Polícia Civil a
se unirem aos demais servidores do Estado de Minas Gerais para
juntos irem a Brasília ou, pelo menos, pressionarem os 53 Deputados
Federais mineiros no intuito de que se permita uma flexibilização na
Lei de Responsabilidade Fiscal. Não podemos mais continuar com as
baixos salários que temos em Minas. Corrigimos apenas em parte.
Demos um piso de R$850,00 para o professor, que não o satisfez
plenamente. Mas, no caso específico, pelo menos em caráter
provisório, enquanto não se muda a Lei de Responsabilidade Fiscal
para permitir ao Estado fazer uma política salarial condizente com a
dignidade humana, seria necessário que nós negociássemos com o
governo do Estado um piso salarial mais decente para a categoria. E,
diga-se de passagem, Deputado Weliton Prado, a remuneração do
Delegado de Polícia Civil em Minas Gerais é de R$2.940,00, é o mais
baixo de todos os Estados brasileiros. Aqui embaixo o sofrimento é
maior porque o volume de pessoas é maior, mas a baixa remuneração
não é apenas aqui embaixo. Assistimos agora - uma iniciativa do
governo - à posse de 500 novos Delegados de Polícia e Escrivães.
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Ampliamos a Polícia Civil de Minas Gerais, mas até quando vamos
viver com salários tão irrisórios? É preciso negociarmos isso aqui e lá.
Precisamos da ajuda do seu irmão Deputado Federal em Brasília e
temos que trabalhar aqui com a sensibilidade que temos para buscar
soluções do governo dentro do limite da responsabilidade fiscal. Mas é
preciso trabalhar pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal,
senão não conseguimos obter salários reais bons e dignos para
nossos companheiros trabalhadores de Minas Gerais. (- Palmas.)

O Deputado Weliton Prado - Concordo. Queria agradecer ao
Deputado Getúlio Neiva. Acho que essa mobilização é muito
importante e com certeza poderá contar com nosso apoio. Gostaria de
dizer que, no caso específico dos servidores administrativos, qualquer
alteração pode aumentar em 20, 30 vezes o salário dos servidores.
Sabemos que isso não vai acontecer, que não vai causar nem
arranhão, nem cócegas na Lei de Responsabilidade Fiscal e no
Orçamento do Estado, porque o que recebem hoje é uma verdadeira
miséria. Isso não representa nada no Orçamento do Estado, que hoje
chega a R$35.000.000.000,00. O conjunto dos servidores também é
muito pequeno, em torno de mil servidores administrativos, então não
vejo nenhum problema, o governo pode fazer isso “de plano”. Como
mencionei, quero crer que não seja má-fé do Governador, quero crer
que o Governador não tenha conhecimento. Estão aqui vários líderes
do governo, tenho certeza de que os Deputados desta Casa vão levar
essa realidade de vocês ao governo do Estado para que tome uma
providência em caráter de urgência. Nesse intuito, estamos
apresentando um requerimento ao Governador Aécio Neves e aos
Secretários de Planejamento e de Defesa Social solicitando
providências em caráter de urgência.

Como meu tempo está terminando, vou ler a pauta dos servidores
administrativos. Eles reivindicam: reestruturação das carreiras,
concessão de identidade funcional, acesso aos exames médicos e
perícias no Hospital da Polícia Civil - o que deveria ser um direito de
vocês, e não dá para entender por que não é -; controle disciplinar
pelo órgão corregedor específico, opção pela jornada de 40 horas
semanais de trabalho com melhoria salarial, promoção e progressão
nas carreiras pelo Conselho Superior da Polícia e não pela Secretaria
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de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - Seplag -, como é feito
atualmente.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Quero dizer que assinarei o
requerimento com V. Exa.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço. Para terminar, mais uma vez
parabenizo todos os servidores que estão aqui. Realmente, não é fácil
mobilizar-se. É impressionante a mobilização e a união de vocês.
Parabenizo o Denílson e o Valente por esse trabalho.

A luta de vocês é muito justa. Continuem de cabeça erguida. Vamos
manter um diálogo permanente. Tenho certeza de que todos os
Deputados aqui desta Casa estão sensibilizados com a situação de
vocês. Solicitamos, aliás, ao Deputado Sargento Rodrigues que
marquemos, o mais rápido possível, uma audiência pública. O
Deputado, por sinal, já estava em contato com a assessora da
comissão para que isso aconteça e para que possamos reunir o maior
número possível de pessoas. Esperamos que haja um representante
do governo aqui para trazer a esta Casa um posicionamento firme e
urgente quanto a essa questão, pois a situação de vocês não pode
mais esperar.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, para terminar, quero
mostrar aqui um documento que a categoria apresentou ao Chefe da
Polícia Civil no dia 24 de dezembro. Lerei rapidamente a primeira
parte. (- Lê:)

“Em maio de 2002, entregamos pessoalmente ao então Secretário
de Segurança Pública, Sr. Márcio Domingues, correspondência
ratificando os termos da solicitação feita ao Exmo. Sr. Governador
Itamar Franco, na ocasião, relatando a situação penosa em que
viviam e ainda vivem os ocupantes de cargos comissionados desta
Secretaria.” Há aqui uma tabela: PC-1, Chefe de Seção, R$97,98; PC-
2, Chefe de Seção, R$125,42; PC-3, Chefe de Divisão, R$135,11; PC-
4, Chefe de Divisão, R$140,34.

Então, essa situação é uma novela que se arrasta há 10 ou 15 anos.
Não dá para esperar mais. Continuem mobilizados. Tenham certeza
de que podem contar com o apoio desta Casa. Parabéns pela
mobilização. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, senhoras e senhores que comparecem na Assembléia
Legislativa para uma justa reivindicação. De pronto, quero dizer-lhes
que terão o nosso apoio em relação à melhora dos salários. Contem
conosco nesta luta.

Na esteira do que disseram os Deputados Weliton Prado e Sargento
Rodrigues, quero dizer que, no diálogo, conseguiremos muito. Não é
só falar, mas sentar-se com os dirigentes, com representantes do
sindicato, apresentar a proposta ao governo e lutar para que, de fato,
os servidores da segurança pública, bem como suas famílias, não só
os da Polícia Civil, tenham condições de sobrevivência.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, hoje, para
falar sobre um dia especial. Esta data, 2 de abril, foi definida pela
ONU como o Dia Mundial para Conscientização do Autismo, uma
deficiência mental que atinge milhares de pessoas no mundo inteiro.
No Brasil, pelo que sei, a existência dessas pessoas significa um
transtorno permanente para a vida de seus familiares, em razão da
inexistência de uma política específica nos campos da educação e da
saúde, principalmente.

Esse desajuste entre a saúde disponibilizada e as necessidades que
envolvem os autistas ficou evidenciado nesta semana, quando me
chegou a narrativa de mais um drama familiar que me tocou, mas cuja
solução foge à minha alçada. O drama envolve uma senhora que
mora na região da Pampulha, mãe de um autista de 28 anos. O rapaz
precisa submeter-se a uma cirurgia do septo nasal porque não
consegue mais dormir em razão da dificuldade de respirar. Foi feito
seu encaminhamento ao hospital, que informou à mãe que, após a
cirurgia, dará alta ao paciente. A notícia desesperou essa senhora,
que já antevê problemas graves na recuperação do filho. Ela está
certa de que ele arrancará os curativos, podendo piorar seu quadro.

Essa mãe gostaria que houvesse um local com acompanhamento
médico para manter o filho sedado a maior parte do tempo possível.
Mas não encontra solução porque o procedimento médico em questão
não exige internação por período prolongado. E o paciente só vai tirar
os pontos e os curativos 15 dias após a alta. O que fazer?
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A alegação do hospital, justa no meu ponto de vista, é que o SUS
não cobriria o tempo excedente de internação. E sabemos, senhoras e
senhores, que o hospital certamente não teria profissionais para
cuidar de paciente com esse perfil. De seu lado, a mãe se desespera
porque vive em imensa pobreza, à mercê das crises violentas do filho,
que geralmente resultam em agressão.

E esse, senhoras e senhores, é somente uma drama a mais vivido
pelas famílias. O fato aponta para a necessidade de termos um
espaço adequado para atendimento nessas circunstâncias, tendo em
vista que também o autista adoece e está sujeito à necessidade de
submeter-se a cirurgia. Por mais que queiramos imaginar o sofrimento
das famílias que têm um autista, não conseguiremos.

Sabem os senhores e as senhoras que, durante meu mandato em
duas legislaturas, abracei a luta em favor dos autistas e, com o apoio
dos nobres colegas, conseguimos que fossem instaladas comissões
para tratar de todas as dificuldades pertinentes aos autistas e seus
familiares. Na relação direta com essas pessoas, pude sentir o quanto
sofrem, o quanto são solitários em sua luta diária.

O autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento, do ponto de
vista científico não é considerado uma doença, tampouco uma
deficiência mental, e vem mobilizando pelo mundo somas imensas
para as pesquisas visando à descoberta das causas e a melhor forma
de tratamento.

Apesar de todo o esforço empreendido nas discussões promovidas
pelas comissões, com participação de vários agentes públicos do
Estado, incluindo-se os da educação e do Ministério Público, nada
conseguimos conquistar para esse segmento tão sofrido, ou seja, nem
para os autistas nem para seus familiares. São corriqueiras e as mais
variadas as queixas que chegam ao meu gabinete. A principal refere-
se à inexistência de instituições públicas capazes de atender seus
filhos de forma adequada.

Oitenta por cento dos casos de autismo estão associados a uma
deficiência mental, o que faz com que ocorra um comprometimento
ainda maior do comportamento biológico. Muitos não conseguem
falar, expressar-se ou realizar atos simples da vida cotidiana, como
tomar banho e trocar de roupa. Parece-me que o mundo inteiro hoje
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percebe a presença, a existência de autistas, mas no Brasil ainda não
há uma política nacional voltada para eles, e o Município ainda não se
posicionou de forma eficiente no que se refere ao atendimento das
necessidades de educação e saúde dessas crianças, adultos e
jovens, que são eternamente meninos e meninas.

Da parte do governo do Estado, os autistas contam com uma ajuda
que se dá por meio da Loteria Mineira e permite a algumas famílias
manter seus filhos nos chamados hoteizinhos, vistos com reservas
pelos órgãos de saúde porque não atendem às exigências de
funcionamento.

A verdade incontestável, absoluta é que os autistas existem, e os
pais não deveriam tê-los como uma cruz pesada, se houvesse uma
política definida para atendê-los tanto no âmbito da saúde quanto no
da educação. De minha parte, sinto-me frustrado ao perceber que são
fortes as forças contrárias à perspectiva de se adotarem políticas
condizentes e mais humanas para os autistas. Há reações no âmbito
do governo que denotam total insensibilidade com o problema e
parecem traduzir um pensamento: o filho é seu, o problema também
é.

E se aqui estou lembrando esta data é porque me incluo entre os
que têm esperanças de criar um mundo novo e possível para os
autistas e seus familiares. Não podemos deixar que este 2 de abril
seja inserido no calendário mundial apenas como uma data
comemorativa. Que ela seja um despertar das consciências daqueles
que podem mudar esse contexto. Precisamos refletir sobre questões
como: quais atividades estão sendo desenvolvidas pelo Estado e pela
sociedade para que os direitos dos autistas sejam realmente
respeitados? As leis que dispõem sobre o direito dos autistas são
suficientes para atender de forma eficiente às suas necessidades ou
suas finalidades se restringem ao papel?

Não podemos continuar caminhando como uma sociedade que vê
apenas o próprio umbigo. É necessário que nós, políticos, não nos
dobremos às barreiras que se colocam aos nossos propósitos e
responsabilidades. Porque é também nossa responsabilidade cristã e
social fazer com que todos tenham espaços e direitos iguais, dentro
de suas especificidades. Queira Deus que, na comemoração desta
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data no próximo ano, eu possa estar aqui enaltecendo ações do
governo e da sociedade que visem amparar os autistas e dar suporte
físico e emocional aos seus familiares. O autismo está presente em
lares de ricos, médios e pobres, mas é neste último caso que o
sofrimento é maior.

Estamos esperando que as ações propostas nos relatórios extraídos
de nossas comissões sejam acatadas. Uma dessas propostas foi a
criação de um grupo que reúne as Secretarias de Saúde, de
Educação e de Defesa Social a fim de trabalharem na definição de
políticas capazes de atender os autistas e portadores de
necessidades especiais. Propusemos ainda que seja feito um
levantamento no Estado para se verificar o número de portadores de
autismo. Só a partir daí teremos condições de definir melhor as ações
pertinentes.

Preocupado principalmente com as camadas mais carentes que
convivem com o problema do autismo, apresentei também emenda,
que foi aprovada, solicitando recursos para apoio e assistência à
pessoa deficiente. Sei que isso não é suficiente, mas há recursos para
o atendimento. Sabemos que não bastam ações isoladas. É preciso
um projeto, uma tomada de consciência, um acordar do poder público
para a realidade desses nossos irmãos cujos direitos lhes são
negados. Queira Deus que essa realidade não persista.

Tomara que tenhamos olhos e coração para esses que sofrem e
causam sofrimento. Eles precisam de nosso apoio e de nossa
solidariedade como cidadãos e homens públicos.

Srs. Deputados, senhoras e senhores, fizemos algumas visitas a
hospitais psiquiátricos e algumas residências. Algumas crianças e a
alguns jovens estão em celas em sua própria casa porque têm
problemas gravíssimos de autismo. Eles agridem o pai, a mãe, os
irmãos porque não têm consciência do que estão fazendo. Muitos
procuram até o suicídio. Temos visto a dificuldade e o sofrimento
dessas famílias que ainda não conseguiram amparo do poder
municipal, nem do estadual nem do federal.

É realmente uma situação muito difícil e desesperadora. Na
Comissão Especial para as Pessoas Portadoras de Necessidade
Especial e Autismo, vimos que há famílias que têm mais de uma
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criança autista e até gêmeos autistas que precisam de
acompanhamento 24 horas. Deputado Padre João, houve o caso de
um senhor de setenta e poucos anos com câncer de garganta, que
veio aqui com a esposa contar-nos que tinham de deixar a chave no
vizinho para que, quando o filho os agredisse, as pessoas tivessem
acesso à casa. A situação é muito difícil.

Tenho cobrado tanto da Secretaria de Saúde como da Secretaria de
Educação, que está com o programa de inclusão - há casos em que é
possível a inclusão, - mas há casos em que não há condição. Estes
precisam de um local adeqüado com profissionais para atender ao
paciente e a seus familiares, que muitas vezes adoecem porque não
conseguem dormir, alimentar-se e trabalhar porque têm de cuidar do
seu filho durante 24 horas.

Peço aos nobres pares que estejamos atentos a uma política voltada
para essas famílias que pedem socorro. Acredito muito na
sensibilidade do nosso Governador e dos nossos Secretários de
Saúde, de Defesa Social e de Educação para que juntos possamos
realmente minimizar o sofrimento desses nossos irmãos. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia e
servidores que nos acompanham das galerias, ocupo hoje esta tribuna
para lembrar a importância da democracia no Estado Democrático de
Direito. Na última segunda-feira, dia 31/3/2008, fez 44 anos do duro
golpe contra a democracia brasileira. E é sempre bom lembrarmos a
importância de vivermos numa democracia para que fatos como o de
1964 nunca mais assombrem a nação brasileira. Sr. Presidente, faço
este preâmbulo para, em rápidas linhas, dizer que sempre sonhei em
exercer, de verdade, minha liberdade de expressão e meus direitos
como homem livre e de bons costumes. Em 1984, milhões de
brasileiros puderam comemorar pelas ruas a redemocratização do
País, com as Diretas Já. Posteriormente, em 1988, foi promulgada a
Constituição cidadã do Dr. Ulisses Guimarães; em abril de 1985, este
Deputado, ainda muito jovem, com apenas 20 anos de idade,
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presenciou a chegada do corpo do Presidente eleito Tancredo Neves.
Nesta época era soldado-aluno e permaneci de serviço fazendo
policiamento na Praça da Liberdade por 36 horas exaustivas de
trabalho. Naquele dia, vi aquela multidão indo ver o corpo de nosso
querido e grande estadista Tancredo Neves e lhes confesso: sem
entender o que aquele homem representava para toda a nossa grande
nação brasileira. Como homem simples e humilde que sempre fui, e
por estar convivendo na caserna, não nos era dado o direito de sequer
perguntar, pois Soldado não era formado para questionar.

Passados 12 anos daquele fato, este jovem Soldado já era 2º-
Sargento da milícia de Tiradentes, e, no dia 13/6/97, novamente
caminhei até a Praça da Liberdade, mas, desta vez, para lutar por
nossos direitos. Pela primeira vez, pude experimentar o sabor de ser
cidadão e, como eu, foram mais de 5 mil homens que choraram,
entoaram o Hino Nacional brasileiro e rezaram defronte o Palácio da
Liberdade. Para alguns, era um ato de indisciplina, mas, para aqueles
que realmente lutaram ou lutam pela democracia, pela liberdade, pela
igualdade e pela justiça, era nada mais nada menos que o pleno
exercício da cidadania. Para ilustrar nosso pronunciamento, peço
licença ao ilustre jurista Dr. Rudolf Von Ihering para citar um trecho de
seu livro “A Luta pelo Direito”, oriundo de conferência ministrada na
primavera de 1872 em Viena: “Todos os direitos da humanidade foram
conquistados na luta; todas as regras importantes do direito devem ter
sido, na sua origem, arrancadas àquelas que a elas se opunham, e
todo o direito de um povo ou direito de um particular faz presumir que
se esteja decidido a mantê-lo com firmeza”. Após a leitura desse
pequeno trecho de Rudof Von Ihering, cada vez mais estou convicto
de que realmente várias de nossas conquistas foram arrancadas com
muita luta, com muita perseverança.

Neste momento, Sr. Presidente, passo de fato a adentrar no
conteúdo principal de meu pronunciamento. Fiz todos esses registros
sobre fatos que tiveram, de uma forma ou de outra, a democracia
como tema principal, para, infelizmente, constatar que os golpes
contra a democracia continuam a acontecer, não necessariamente
pelo uso da força, mas por abuso de poder, por ações criminosas, por
injustiças, fraudes - atos estes cometidos com o único objetivo de
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assumir e agregar poderes. Há sete anos ingressei no PDT, partido
pelo qual tive a honra de conhecer grandes nomes, como nosso
inesquecível e eterno Presidente Leonel Brizola, e conhecer mais
sobre a história de outros grandes líderes, como Darci Ribeiro e tantos
outros grandes estadistas. Contudo, venho a esta tribuna para falar de
minha indignação, de meu repúdio, de minha insatisfação com as
atitudes perpetradas pelo ex-Presidente do PDT em Minas Gerais, o
Sr. Manoel Costa. E faço isso também com base em nosso estatuto,
que nos ensina no § 1º do art. 1º: “§ 1° - O partid o, como instituição, e
seus filiados individualmente atuarão por métodos democráticos e
pacíficos, ainda que, quando necessário, com indignação, rigor e
energia, essencialmente na linha dos seguintes compromissos
básicos...”. Há cerca de oito meses este Deputado, juntamente com os
Deputados Federais Mário Heringer e Ademir Camilo, estão lutando
para que o partido tenha uma convenção limpa, transparente, que
permita a alternância no poder. Esse é o nosso maior objetivo,
desprendido de qualquer vaidade ou qualquer outro interesse que não
seja a participação democrática de seus filiados, Deputados,
Vereadores, Prefeitos, líderes comunitários e trabalhadores, em suas
diversas categorias que compõem os quadros de nosso partido. No
entanto, na outra ponta, o Sr. Manoel Costa vem tentando, de todas
as maneiras, de forma suja, sorrateira, fraudulenta e criminosa,
impedir que nós possamos participar e disputar democraticamente a
convenção partidária. São inúmeras as tentativas de impedir que haja
lisura e transparência no processo. Estamos, como disse antes, há
cerca de oito meses lutando por uma convenção justa e decente. Em
uma de suas inúmeras falcatruas, durante reunião na sede do partido,
em 10 de janeiro deste ano, o Sr. Manoel Costa disse que a comissão
provisória da cidade de Ibirité - em relação à qual havia prévio acordo
firmado entre os Deputados Estaduais, Federais e demais integrantes
da legenda em nível nacional, para que fosse indicada por este
Deputado - não poderia ser referendada, visto que nossos indicados
não estavam filiados. Pois bem, senhores e senhoras, o Sr. Manoel
Costa teve a coragem de destruir as fichas de filiação dos referidos
cidadãos, que foram abonadas por este Deputado e entregues ao
partido ainda sob seu comando. Devo relatar que estamos tomando
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todas as providências legais cabíveis. No dia 4 de março do corrente
ano, este Deputado, juntamente com os Deputados Federais Mário
Heringer e Ademir Camilo, esteve com o Sr. Ministro Carlos Luppi
para tratar desse assunto, e, ao apresentarmos as denúncias, este
disse para todos os presentes em sua sala: “Esse ato praticado pelo
Sr. Manoel Costa é uma fraude”. Da mesma forma, disse ao Ministro
que estava ali levando essa denúncia por se tratar de fato muito sério
e que, ainda, o Sr. Manoel Costa não se deu ao trabalho de se livrar
de dois recibos de recolhimento ao partido pagos por este Deputado,
em nome da comissão provisória da cidade de Ibirité. Ontem, dia 1º de
abril, novamente este Deputado e os Deputados Federais Mário
Heringer e Ademir Camilo protocolamos em mão do Deputado Federal
Viera da Cunha, atual Presidente Nacional do partido, documento
solicitando providências urgentes, Dentre elas o afastamento imediato
do Sr. Manoel Costa, ex-Presidente do Partido, da Delegada
Executiva Sirlei Soalheiro, e do Tesoureiro do Partido, José Walter
Resende Aguiar. Em ato contínuo, ingressamos com denúncia contra
as pessoas das quais pedimos o afastamento do partido no TRE de
Minas Gerais, para restabelecer a provisória de Ibirité, e,
concomitantemente, estamos solicitando à Executiva Nacional a
instauração de procedimento administrativo no Conselho de Ética do
PDT para que se apurem, com o máximo de rigor, as falcatruas e
manobras criminosas chefiadas pelo Sr. Manoel Costa. Devo dizer
ainda que estamos ingressando com várias ações judiciais para
corrigir erros e trapaças praticadas pelo Sr. Manoel Costa em diversos
Municípios de Minas, feitos com intuito de obter vantagens eleitorais
na convenção estadual. Não vamos permitir que atitudes como essas
venham manchar o nome de nosso partido. Que exemplo de
trabalhismo é esse dado por esse Manoel? Que exemplo ele poderia
dar ao nosso movimento negro, ao movimento das mulheres, ao
movimento da juventude? Será que a juventude do PDT vai se
espelhar em alguém que vem pulando de cargo em cargo, revezando,
ora na Prefeitura de Belo Horizonte, ora no governo do Estado? Será
que é isso que nossa Executiva Nacional quer de um diretório
estadual? Será que as bandeiras de nosso partido em Minas devem
ser relegadas àqueles que nunca lutaram por ideais no seu dia-a-dia?
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O Estatuto do PDT traz, em sua contracapa, a “Carta de Mendes”,
escrita em 23/1/83, durante convenção realizada no Rio de Janeiro.
Nessa carta está escrito: “O PDT não luta pela tomada do poder. O
seu propósito é ascender ao poder, inundando este país de
consciências esclarecidas”. Aqui em Minas Gerais o ex-Presidente
Manoel Costa fere de morte esse princípio ao tentar manter-se no
poder a qualquer custo, lançando mão de atitudes inescrupulosas,
desonestas e covardes, manchando de vergonha a memória daqueles
que lutaram para fazer do PDT um partido democrático e trabalhista.
Encerrando minhas palavras, Sr. Presidente, devo dizer àqueles que
acham que vamo-nos calar, acham que vamos recuar, que estão
muito enganados. Vamos lutar com todas as forças, com o nosso
coração, para restabelecer a justiça. Nessa luta, novamente me valho
das palavras do Prof. Rudolf Von Ihering: “A dor que o homem
experimenta, quando é lesado no seu direito, contém o
reconhecimento espontâneo, instintivo e violentamente arrancado do
que é o seu direito, primeiro para ele, indivíduo, em seguida para
sociedade humana”. E, por fim, lembro as palavras de nosso eterno
Presidente pedetista, Leonel Brizola: “Sou planta do deserto,
sobrevivo com uma gota de orvalho”.

Essas são as nossas considerações, em face das inúmeras
dificuldades que este Deputado e outros Deputados Estaduais e os
Deputados Federais Mário Heringer e Ademir Camilo temos vivido
diante de tanta falcatrua e atitude covarde, desonesta e sorrateira do
Sr. Manoel Costa. Mas, nesta tribuna livre, onde podemos exercer o
que temos de mais sagrado, que é a nossa liberdade de expressão,
quero dizer que não vamos calar-nos, não vamos arredar o pé.
Exigimos da executiva nacional do partido que tenhamos uma
convenção limpa, clara e democrática, respeitando os ditames
estatutários. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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
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Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 42/2008, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
que dá nova redação ao § 11 do art. 39 da Constituição do Estado.
Pelo BSD: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e Dalmo Ribeiro
Silva; suplentes - Deputados Domingos Sávio e Fahim Sawan; pelo
BPS: efetivo - Deputado Hely Tarqüinio; suplente - Deputado
Sebastião Costa; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta;
suplente - Deputado Paulo Cesar; pelo PP: efetivo - Deputado
Vanderlei Jangrossi; suplente - Deputado Pinduca Ferreira. Designo.
Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.153/2008, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 1º/4/2008, do
Requerimento nº 2.067/2008, do Deputado Doutor Viana; de
Administração Pública - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em
1º/4/2008, dos Requerimentos nºs 2.071/2008, do Deputado Lafayette
de Andrada, 2.087/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e
2.094/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Segurança
Pública - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 2/4/2008, dos
Requerimentos nºs 1.880, 1.881, 2.088 e 2.089/2008, da Comissão de
Direitos Humanos, 2.060/2008, do Deputado Carlin Moura, e
2.096/2008, do Deputado Gilberto Abramo (Ciente. Publique-se).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 768/2007.
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A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII
do art. 232, c/c com o art. 141, do Regimento Interno.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.58 3/2007 e, em 1º
turno, dos Projetos de Lei n°s 1.402 e 1.686/2007, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por seis 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 ordinária de amanhã, dia 3, 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Ana Maria Resende (substituindo esta ao Deputado
Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e os
Deputados Zé Maia, Jayro Lessa e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão; e comunica o recebimento da
seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de
20/3/2008: ofícios dos Srs. Maurício Passariello, Coordenador do
Núcleo de Contratos, Convênios e Licitação do Ministério da Cultura;
Marx Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier,
respectivamente, Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional da Caixa Econômica Federal; Daniel Silva Balaban,
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e
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Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças,
Convênios e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
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 2.047 e 2.096/2008 (relator: Deputado Zé Maia). O
Presidente determina a distribuição em avulsos do parecer que conclui
pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 637/2007 na forma
do Substitutivo nº 2; e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização (relator: Deputado Zé Maia).
O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.885/2007, no 1º turno, deixa de
ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
relator, Deputado Jayro Lessa. O Projeto de Lei Complementar nº
7/2007 e os Projetos de Lei nºs 16 e 1.803/2007 são retirados da
pauta, por determinação do Presidente, por não cumprirem
pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Elisa Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater o Projeto de Lei nº 2.164/2008 e o estágio de implantação do
Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas
Gerais S.A. - Copanor. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa - Getúlio

Neiva - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2008
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Luiz Humberto Carneiro
(substituindo este o Deputado Zezé Perrella , por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar proposições
da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições em turno único, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.061/2008 (Deputado Zezé
Perrella) e 2.065/2008 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 2º
turno, o Projeto de Lei nº 896/2007 (relator: Deputado Eros Biondini),
que recebeu parecer pela aprovação, na forma do vencido no 1º turno.
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
Projetos de Lei nº 2.061/2008 (relator: Deputado Zezé Perrella), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é rejeitado
o Requerimento nº 1.663/2007. 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 da Deputada Elisa Costa em que solicita seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com as Comissões de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas para, em audiência pública, debater estratégias que visem à
reinserção da região do Vale do Rio Doce na nova dinâmica de
desenvolvimento industrial do Estado e que busquem viabilizar a
instalação da Aracruz Celulose no Município de Governador
Valadares. Registra-se a presença da Deputada Cecília Ferramenta.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Bráulio Braz - Eros Biondini.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/3/2008
Às 8h45min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Ipatinga, os Deputados Weliton Prado e Padre João, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada
Rosângela Reis. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Weliton Prado, declara aberta a reunião e, com base no art. 120,
inciso III, 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 discutir, em audiência pública, a revitalização do Ribeirão Ipanema,
que separa os Bairros Caçula e Cidade Nobre. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Paulo Sérgio
Julião, Secretário Municipal de Assistência Social de Ipatinga;
Terezinha Teodoro Dias, representante da Comunidade Vila da Paz;
Maria Rodrigues dos Santos Souza, representante da Comunidade de
Santa Luzia; Ricardo Cadar, Secretário Municipal de Obras de
Ipatinga; Deputados Federais Carlos William e Leonardo Quintão, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra à Deputada Cecília Ferramenta e ao Deputado Padre João,
autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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, 1º de abril de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Padre João - Lafayette de Andrada -

Wander Borges - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
28/3/2008
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Às 10h15min, comparecem no Centro Social do Município de
Papagaios os Deputados Gustavo Valadares, Inácio Franco 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 Júlio e Paulo Cesar.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo
Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, as precárias
condições da MG-423, bem como a urgente necessidade de prover
sua pavimentação asfáltica e a discutir e votar proposições da
Comissão; comunica o recebimento de ofícios do Deputado Estadual
Domingos Sávio e do Deputado Federal Jaime Martins justificando a
ausência nesta reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir a Sra. Maria Lúcia Cardoso, Deputada Federal, e
os Srs. Mário Reis Filgueiras, Prefeito Municipal de Papagaios; Dilzon
Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana; Célio de Faria Silveira, Coordenador Regional da 3ª CRG,
representando Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas, e José Elcio Santos Monteze, Diretor-
Geral do DER-MG; Evandro Rocha Mendes, Prefeito Municipal de
Pitangui, 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. O Deputado Inácio Franco se retira da reunião. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Presidente recebe o requerimento do Deputado Paulo Cesar, em
que solicita seja agendada audiência com o Governador do Estado,
com a presença de Deputados e Prefeitos interessados, para tratar de
assuntos referentes ao asfaltamento da MG-423, que liga os
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Municípios de Pitangui e Papagaio, e informa que o referido
requerimento será apreciado 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, 1º de abril de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Eros Biondini - Inácio Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/3/2008
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite e Vanderlei Miranda, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública,
propostas apresentadas pelo Movimento Tortura Nunca Mais. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário - CAO-DH; Délio
Rocha, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos,
representando Emely Vieira Salazar, Presidenta do Conselho Estadual
de Direitos Humanos-CONEDH; e as Sras. Márcia Martini,
Superintendente da Integração de Política de Direitos Humanos,
representando o Sr. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Estado
de Direitos Humanos - Sedese; Heloísa Greco, Coordenadora do
Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
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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 (5), em que solicita seja formulado apelo ao Secretário de
Defesa Social, ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante da PMMG
com vistas ao envio de efetivos e viaturas para recompor a
capacidade de atuação do Estado no Município de Timóteo; seja
formulado apelo à Promotora de Justiça e ao Juiz de Direito da
Comarca de Timóteo com vistas à contribuição para formação de
convicção no julgamento do indiciado pelo brutal homicídio cometido
contra a menor Fernanda Tamara Silva Rosa, ocorrido em
12/12/2007; seja formulado apelo ao Delegado de Polícia de Timóteo,
Dr. Francisco Pereira Lemos, com vistas à reabertura do inquérito
policial instaurado para a apuração de crime cometido contra o Sr.
Paolo Peri, em julho de 2007; seja formulada manifestação de aplauso
ao Secretário de Defesa Social, tendo em vista a competência
demonstrada pelas Polícias Militar e Civil de Timóteo, em especial
pela atuação do Delegado Francisco Pereira Lemos, na apuração dos
crimes cometidos nesse Município, entre eles o homicídio cometido
contra a menor Fernanda Tamara Silva Rosa; Durval Ângelo e Carlin
Moura (6), em que solicitam que o Projeto de Lei nº 2.178/2008, de
autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre a arrecadação de
receitas judiciárias e dá outras providências, seja distribuído a esta
Comissão, para apreciação em 1º turno; seja formulado apelo ao
Presidente do TJMG e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com
vistas à imediata lotação de pessoal técnico e administrativo na Vara
de Execuções Criminais e seja formulado apelo à 4ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Ribeirão das Neves com vistas a garantir
celeridade na prestação jurisdicional à execução penal nessa
Comarca; seja formulado apelo ao Presidente do TJMG com vistas à
tomada de providências com relação ao conteúdo das cópias das
notas taquigráficas da reunião realizada em 26/3/2008; seja formulado
apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, ao Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça Criminal e de Execução
Criminal e à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ribeirão das
Neves com vistas à elaboração de estudos sobre a
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constitucionalidade e a legalidade da minuta de edital, cujo objeto é a
construção e a gestão do complexo penal a ser implementado nesse
Município, mediante contrato de parceria público-privada, atualmente
objeto de consulta pública, para futuro questionamento judicial; seja
formulado apelo à Prefeitura e à Câmara Municipal de Ribeirão das
Neves com vistas à análise e apreciação do assunto constante nas
notas taquigráficas da reunião realizada em 26/3/2008; seja formulado
apelo às Secretarias de Defesa Social e de Desenvolvimento
Econômico com vistas a que respondam as questões suscitadas
constantes das notas taquigráficas da reunião desta Comissão
realizada em 26/3/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 999/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Francisco de Assis, com
sede no Município de Lagoa da Prata.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 999/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Francisco de Assis, com sede no Município de Lagoa da
Prata, que tem como finalidade precípua praticar a assistência social,
bem como captar recursos financeiros para implantação e
manutenção da fundação que será denominada Dona Zazá, cujos
objetivos são: apoiar entidades que promovam ações de cidadania,
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desenvolver projetos e programas culturais, prestar serviços de
utilidade pública e firmar convênios com entidades públicas e privadas
para 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 999/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.041/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.407/2006, a requerimento do Deputado Neider
Moreira, tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade
denominada Obras Sociais da Paróquia de Santana, com sede no
Município de Itaúna.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007 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 1.041/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a entidade denominada Obras Sociais da Paróquia
de Santana, com sede no Município de Itaúna.

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 e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 9º
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que as atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas e no
art. 15 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere de fins não
econômicos, com personalidade jurídica, com sede no Município de
Itaúna e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.041/2007.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

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

1.754/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a entidade denominada TJ -
Criança Abriga, 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 1.754/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade TJ - Criança Abriga, com sede no Município de Belo
Horizonte, que tem por objetivo prestar assistência a crianças
carentes de 3 a 6 anos, em sistema de co-educação.

A entidade mantém um programa de amparo e orientação à família,
com amplo apoio aos jovens em situação de risco social, completando
assim o compromisso consignado em seu estatuto constitutivo.

Isto posto, acreditamos que a instituição merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.754/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
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Walter Tosta, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.862/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima, com sede no
Município de Conceição do Pará.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/11/2007 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.862/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima,
com sede no Município de Conceição do Pará.

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 pelo exercício dos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios serão inteiramente
gratuitas, e o art. 29 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.862/2007.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider
Moreira - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.953/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe
visa dar denominação ao trecho rodoviário que liga o Município de
Conceição de Ipanema à MG-111.

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 1.953/2007 pretende dar a denominação de

Prefeito Geraldo de Barros ao trecho rodoviário que liga a sede do
Município de Conceição de Ipanema à MG-111.

A homenagem que ora se pretende fazer ao ex-Prefeito de
Conceição do Ipanema, já falecido, é justa, pois esse antigo líder
político sempre batalhou pelo desenvolvimento desse Município, tendo
sido o primeiro homem público a buscar o asfaltamento da via que ora
se pretende denominar. Seu nome é lembrado pelos moradores da
região como um político que soube governar com ética e compromisso
com as pessoas mais pobres da região.

A homenagem que se deseja prestar-lhe, por meio desta
proposição, é, portanto, justa e oportuna.

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

1.953/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.009/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe
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visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Residencial Gramado - Ambareg -, 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 2.009/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro Residencial Gramado, com
sede no Município de Patos de Minas, que tem por finalidade proteger
a saúde da família, da gestante, da criança e do idoso, combatendo a
desnutrição, a mortalidade infantil e dos idosos, bem como realizando
programa de orientação a gestantes e de planejamento familiar.

Ainda no cumprimento de seu propósito estatutário, realiza estudos
dos problemas relativos à melhoria e à adaptação do ambiente urbano
de acordo com as aspirações coletivas e reivindica junto à esfera
pública soluções para as demandas do Bairro Residencial Gramado.

Isto posto, acreditamos que a instituição merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.009/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.018/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Feirantes de
Ipatinga - AFI -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.018/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Feirantes de Ipatinga.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no art. 12, §
1º, que seus Diretores não serão remunerados; e, no art. 24, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidades filantrópicas do Município de Ipatinga.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.018/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

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

2.053/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo instituir o Dia do Enxadrista Mineiro.
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 esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do disposto no art. 102, VI, combinado com o art. 190, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.053/2008 tem por escopo instituir o Dia do

Enxadrista Mineiro, a ser comemorado anualmente no dia 24 de



219

outubro.
O xadrez, desde tempos remotos, tem fascinado o ser humano pela

sua complexidade. Aficcionados do jogo chegam a afirmar que as
suas possibilidades tendem ao infinito, e dita o senso comum que para
jogá-lo bem é necessário possuir inteligência privilegiada.

Em termos práticos, é jogado num tabuleiro de 64 casas, ficando
cada contendor com 16 peças. O objetivo é dar xeque-mate, que
consiste em eliminar o rei (uma das peças) das forças opostas. Para
lograr êxito, o jogador deve arquitetar planos sólidos e evitar as
armadilhas do oponente. Isso requer concentração, malícia, previsão
de lances futuros; requer, em suma, organização lúcida para
realização de trabalho complexo.

Diante das dificuldades que ele impõe ao praticante, pedagogos o
têm usado para fins educacionais, com comprovada eficácia,
principalmente em se tratando do aluno jovem, que tem o raciocínio, a
concentração e o aproveitamento melhorados em várias matérias, se
não todas. Até a população idosa se beneficia, já que praticá-lo
regularmente torna a mente lúcida, menos sujeita a esquecimentos e
confusões.

Reconhecendo os seus benefícios para o ensino, a Secretaria de
Educação realizou em Belo Horizonte, no mês de março, juntamente
com outras entidades, curso de capacitação para o ensino de xadrez,
ao qual compareceram 340 professores, dos quais 270 eram da rede
estadual. Isso indica que, mesmo não fazendo parte do currículo
oficial, o jogo já tem sucesso como atividade extracurricular.

Também o autor do projeto de lei ora analisado, reconhecendo os
benefícios decorrentes do xadrez, pretende dar a sua contribuição
valorizando o enxadrista, que pode ser o jovem aluno de escola
pública ou particular, jogador de clubes, de praças públicas e
jogadores anônimos em geral. O importante é que o esporte seja
valorizado e seus benefícios se estendam a cada vez mais parcelas
do povo mineiro.

Diante do que foi aventado, a finalidade consubstanciada no projeto
de lei é meritória e oportuna.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como objetivo suprimir da
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proposição comando que atribuía, desnecessariamente, ao Poder
Executivo a obrigação de promover ato alusivo à referida data.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.053/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura - Vanderlei Jangrossi.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.056/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

declarar de utilidade pública a Associação Manhumiriense dos Amigos
Reunidos - Amar -, com sede no Município de Manhumirim.

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 2.056/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Manhumiriense dos Amigos Reunidos, que possui como
finalidade precípua desenvolver ações que visem à recuperação de
toxicômanos e alcoólatras residentes na localidade.

A fim de alcançar seus objetivos, envida esforços para promover a
qualidade de vida e o resgate da dignidade de tais indivíduos,
reintegrando-os na família e na comunidade. Além do mais, combate a
fome e a pobreza; promove atividades nas áreas da educação, do
esporte, da cultura e do lazer; protege a saúde da família, das
gestantes, das mães, das crianças e dos idosos; e orienta quanto à
preservação do meio ambiente.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.056/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.057/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a El Shaday - Comunidade Terapêutica
um Lugar à Beira do Caminho, com sede no Município de Muriaé.

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 2.057/2008 pretende  declarar  de utilidade

pública a El Shaday - Comunidade Terapêutica um Lugar à Beira do
Caminho, com sede no Município de Muriaé, que tem como finalidade
precípua a proteção e a recuperação de toxicômanos e alcoolistas,
buscando sua reintegração no meio social em que vivem. Na
consecução dos propósitos consignados em seu estatuto, estimula
estudos e pesquisas relativas ao uso de substâncias tóxicas, busca
conscientizar seus assistidos sobre os malefícios decorrentes desse
vício, promove atividades de apoio e recuperação de dependentes
químicos por meio de terapia ocupacional, orientação espiritual e
psíquica e firma convênios com instituições públicas e entidades
privadas para 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 2.057/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.062/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa
alterar dispositivo da Lei nº 2.258, de 23/12/1960, que declara de
utilidade pública o Hospital de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Itanhomi.

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 2.062/2008 tem por objetivo 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,
adequando-o à nova realidade da entidade, que passou a chamar-se
Associação dos Amigos do Hospital Itanhomi.

A proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a
atualização da identidade jurídica da entidade, originária da alteração
estatutária realizada em 20/10/2007.

Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu
propósito não se alterou, pois apresenta as mesmas condições
formais que lhe permitiram a outorga do título de utilidade pública por
meio da Lei nº 2.258, mantém o seu objetivo assistencial e filantrópico,
além de dar apoio técnico, material, financeiro e administrativo ao
Hospital Itanhomi.

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

2.062/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.067/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de  Mulheres  de Areia
Branca e Santa Luzia - Amabs -, com sede no Município de Abre
Campo.

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 2.067/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Mulheres de Areia Branca e Santa Luzia, com sede
no Município de Abre Campo, que tem por finalidade a promoção da
agricultura familiar por meio do desenvolvimento socioeconômico dos
pequenos produtores rurais. Ainda incentiva a produção, o
beneficiamento e o processamento dos produtos por meio da
agroindústria e trabalha para sua comercialização visando à geração
de renda para a comunidade. Busca parcerias para implantação de
programas e projetos de interesse coletivo e atua na preservação do
meio ambiente.

Além do mais desenvolve iniciativas de estímulo e apoio ao esporte
e à cultura realizando torneios, festivais, exposições de trabalhos
manuais, apresentação de peças teatrais e comemorações de datas
festivas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.067/2008, em turno único, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.099/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação de Apoio Social e
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Cultural Renascer - AASCR -, com sede no Município de Contagem.
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 2.099/2008 pretende declarar de utilidade pública

a AASCR, com sede no Município de Contagem, que tem por
finalidade promover e divulgar o canto coral e a música em geral, bem
como dar assistência e cursos de alfabetização para jovens e adultos.

Além disso, mantém atividades de proteção à saúde da família, da
criança, da gestante, do jovem e do idoso, proporcionando especial
atenção aos portadores de necessidades especiais, físicas ou
psíquicas, procurando habilitá-los profissionalmente e integrá-los no
convívio social.

Isto posto, acreditamos que a instituição merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.099/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.144/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Obra Unida Lar dos
Idosos Santa Terezinha, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos seus
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 2.144/2008 objetiva declarar de utilidade pública
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a Obra Unida Lar dos Idosos Santa Terezinha, com sede no Município
de Ribeirão das Neves.

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 que o § 3º do art. 16 do seu estatuto determina que não
são remunerados os cargos de sua Diretoria e do Conselho Fiscal,
bem como as atividades de seus associados; e o art. 33 preceitua
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, com sede e atividades no Município,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, e, inexistindo,
a entidades públicas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.144/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

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

2.147/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública o Centro Infantil Edna
Costa, com sede no Município de Almenara.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2008 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.147/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro Infantil Edna Costa, com sede no Município de Almenara.
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. 28 de seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios serão inteiramente
gratuitas, e o art. 32 preceitua que, no caso de sua dissolução, os
bens remanescentes serão destinados à guarda depositária do Rotary
Club de Almenara, que fará, quando julgar necessária, a destinação a
instituição congênere, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.147/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

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

2.156/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Abreus, com sede no Município de Alto Rio Doce.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/3/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
juridico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.156/2008 objetiva declarar de utilidade pública
a Associação dos Moradores de Abreus, com sede no Município de
Alto Rio Doce.

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. 7º do seu estatuto determina que os
membros da Diretoria exercerão suas funções sem nenhuma
remuneração; e o parágrafo único do art. 17 preceitua que, no caso de
sua extinção, o patrimônio remanescente reverterá em favor de uma
instituição de caridade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.156/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

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

2.157/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública o Centro de Formação
Francisca Veras, com sede no Município de Governador Valadares.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2008 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 2.157/2008 objetiva declarar de utilidade pública
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o Centro de Formação Francisca Veras, com sede no Município de
Governador Valadares.

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. 25 de seu estatuto determina que não
são remunerados os membros de sua diretoria ou do conselho fiscal
pelo exercício de seus cargos, e o art. 31 preceitua que, no caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidades registradas no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidades públicas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.157/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

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

2.160/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Dramática
de Baependi, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2008 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 2.160/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Dramática de Baependi.
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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. 7º
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e sediada
no Município de Baependi; e no art. 17, que as atividades dos seus
Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1 para retificar o nome da entidade de
acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.160/2008 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

Dramática de Baependi - Quadro Vivo, com sede no Município de
Baependi.”.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

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

2.185/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro da Roseira - Ambro -, com sede no Município de
Extrema.



230

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.185/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Roseira,
com sede no Município de Extrema.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
17, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere e, no art. 19, que as atividades
dos seus Diretores não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.185/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 7/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei complementar em epígrafe, do Deputado Padre

João, altera a Lei Complementar nº 33, de 29/6/94, que dispõe sobre
a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a matéria examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
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apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública
opinou pela rejeição do projeto.

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
O projeto em pauta, em sua forma original, visa a modificar a Lei

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, introduzindo dois
parágrafos no art. 41, o qual prevê a fixação, por meio de instrução
daquela Corte de Contas, dos elementos que integrarão a tomada ou
prestação de contas dos gestores de valores públicos. O § 1º
determina a uniformização das orientações relativas à prestação de
contas dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - Fundef -, enquanto
que o § 2º estabelece a obrigatoriedade de o Tribunal incluir em suas
instruções, como elemento integrante da prestação de contas da
aplicação dos recursos do Fundef, parecer dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, entendeu não existirem óbices à tramitação da matéria.
No entanto, visando a ajustar a proposição à legislação federal
superveniente, especialmente no tocante à denominação do Fundef,
que foi substituído pelo Fundeb, além de ajustar a matéria aos
parâmetros da boa redação legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública
opinou pela rejeição da matéria, uma vez que os objetivos pretendidos
pela proposição em análise já se encontram supridos pelos
procedimentos de fiscalização e controle adotados pelo Tribunal de
Contas, no que se refere tanto à uniformização das orientações
quanto à exigência de parecer dos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social do Fundeb como elemento integrante da prestação de
contas.

Efetivamente, a Lei Federal nº 11.494, de 2007, que regulamenta o
Fundeb, estabelece, 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
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Federal, principalmente no tocante à aplicação da totalidade dos
recursos dos fundos. O Tribunal de Contas do Estado, visando a
adequar seus procedimentos às determinações legais, editou em
19/12/2007 a Instrução Normativa nº 06, que dispõe, em seu art. 13,
que o conselho responsável pelo acompanhamento e controle social
do Fundeb deverá elaborar parecer circunstanciado de toda a
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. Determina ainda que o Poder Executivo encaminhará ao
Tribunal de Contas, juntamente com a sua prestação de contas anual,
o referido parecer.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que cabe a esta
Comissão analisar, ressaltamos que a proposição não gera impacto
aos cofres públicos. No entanto, considerando que a matéria é
suficientemente normatizada por Instrução do Tribunal de Contas,
entendemos não ser conveniente que a exigência do parecer do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb passe a
constar em lei complementar.

Finalmente, vale esclarecer que o objetivo do projeto 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.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

Complementar nº 7/2007.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio -

Lafayette de Andrada - Getúlio Neiva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 28/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar

em epígrafe visa à criação da Agência de Desenvolvimento da Região
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Metropolitana de Belo Horizonte.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/8/2007, a proposição foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos
Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem, 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 epígrafe propõe a criação da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, nos
termos do art. 46, inciso III, da Constituição do Estado.

A Emenda à Constituição nº 65, de 25/11/2004, deu nova redação
aos arts. 42 e seguintes da Carta mineira, estabelecendo as bases
para um novo marco regulatório das regiões metropolitanas. Para
regulamentar a matéria, foram aprovadas, em 2006, as Leis
Complementares nºs 88 a 90. A primeira define as regras gerais sobre
regiões metropolitanas em Minas Gerais, e as demais organizam as
Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço,
respectivamente.

O art. 17 da Lei Complementar nº 88, de 2006, estabelece o rol de
atribuições da Agência Executiva, que assume a função executiva e
de assessoramento ao Conselho Deliberativo da Região
Metropolitana. Por suas atribuições, não resta dúvida de que autarquia
é a roupagem jurídica adequada para a agência executiva das regiões
metropolitanas. Verificando-se a identidade entre as atribuições
estabelecidas pela Lei Complementar nº 88 e as que menciona o art.
51 da Constituição do Estado, é inevitável concluir que se trata de
uma autarquia territorial, nos termos do mencionado dispositivo.

O relator da matéria refletiu sobre qual o instrumento adequado para
a institucionalização da referida agência: lei complementar ou lei
ordinária. Afinal, dois dispositivos podem induzir ao entendimento de
que a referida proposição deve tramitar na forma de lei complementar.
O primeiro reside na Constituição da República: o art. 25, § 3º,
estabelece que os Estados poderão instituir região metropolitana por
meio de lei complementar, nos seguintes termos:
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“Art. 25 - (...)
§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum”.

Na Constituição do Estado, a matéria encontra-se disciplinada nos
arts. 42 e seguintes, que receberam nova redação por meio da
Emenda à Constituição nº 65, de 2004. O segundo dispositivo é o § 3º
do art. 51 da Constituição do Estado:

“Art. 51 - (...)
§ 3º - Lei complementar disporá sobre as autarquias territoriais de

desenvolvimento, sua organização e funcionamento”.
Em informação solicitada pelo relator do projeto, o setor competente

da Casa produziu uma informação técnica em que concluiu que a
referida agência deve ser instituída por lei ordinária, uma vez que a
legislação a que se refere o mencionado dispositivo da Constituição
Estadual estabelecerá regras para todas as autarquias territoriais, que
devem, segundo o referido documento, ser instituídas por lei ordinária.
Todavia, a mencionada informação esclarece que, “havendo fundada
controvérsia em torno da adequada espécie normativa a disciplinar
determinada matéria, a opção da lei complementar oferece mais
segurança jurídica, pois é válida a lei complementar que, por lapso,
trate de matéria própria de lei ordinária, mas o inverso não acontece,
ou seja, é nula a lei ordinária que tratar de matéria própria de lei
complementar”.

Sabe-se que não tem o legislador discricionariedade para definir o
instrumento normativo que disciplinará a matéria em questão. Tal
discricionariedade pertence exclusivamente aos constituintes federal e
estadual, conforme o caso. O Poder Executivo, por meio da remessa
da proposição em em tela, explicitou sua convicção de que a Agência
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte deve
ser instituída por lei complementar. Em face da divergência de
entendimento sobre a matéria, parece-nos mais adequado manter a
opção realizada pelo Poder Executivo, deixando que a proposição
tramite na forma de projeto de lei complementar.
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A Agência ficará vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru (art. 1º), que
oferecerá apoio logístico a ela até que sua estrutura lhe assegure
condições de pleno funcionamento (art. 9º).

As atribuições previstas para a Agência estão compatíveis com o
previsto na Lei Complementar nº 88, devendo-se destacar a
responsabilidade por se articular com os Municípios, prestando-lhes
apoio técnico, notadamente em política habitacional e na revisão de
seus planos diretores.

O art. 12 da proposição autoriza o Poder Executivo a remanejar,
transportar ou transferir dotações orçamentárias aprovadas no
orçamento estadual para custeio de projetos e ações na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Estabelece o inciso VI do art. 167 da
Constituição da República que “a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de programação para
outra ou de um órgão para outro” depende de prévia autorização
legislativa. Esta autorização consta das leis orçamentárias, que
trazem anualmente o percentual do orçamento estadual que o Poder
Executivo pode remanejar. Assim, os remanejamentos para custeio de
projetos e ações na Região Metropolitana de Belo Horizonte devem
ocorrer dentro do limite autorizado pela Assembléia Legislativa
anualmente, e não, estabelecer uma autorização permanente. Por
esta razão, apresentamos a Emenda nº 1 na conclusão deste parecer.

Não havendo outros reparos ao projeto sob os aspectos jurídico-
constitucionais, resta-nos esperar por sua aprovação nesta Casa,
porque se trata de uma proposição importante, na medida em que
completa o arcabouço normativo sobre a gestão da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
28/2007 com a Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 12.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely
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Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.022/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe
altera a 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/5/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, em razão da
semelhança da matéria foi anexada a esta proposição o Projeto de Lei
nº 2.097/2008, de autoria do Governador do Estado.

Vem agora o projeto 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 epígrafe dispõe sobre a concessão de incentivos

fiscais para as pessoas jurídicas que apóiem financeiramente a
realização de projetos culturais no Estado. Ela altera a Lei nº 12.733,
de 30/12/97, conhecida como Lei de Incentivo à Cultura.

A Constituição do Estado dispõe, em seu art. 207, que o poder
público incentivará, valorizará e difundirá as manifestações culturais
da comunidade mineira mediante a adoção de incentivos fiscais que
estimulem as empresas privadas a investir na produção cultural e
artística do Estado e na preservação do seu patrimônio histórico,
artístico e cultural. Nesse sentido, foi editada a Lei nº 12.733, de 1997,
que o projeto em análise pretende alterar.

A Lei de Incentivo à Cultura estabelece que o contribuinte do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – que apoiar
financeiramente projeto cultural poderá deduzir do valor do imposto
devido os recursos aplicados no projeto. A dedução será efetivada a
cada mês.
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O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa poderá
quitá-lo com desconto de 25% desde que apóie financeiramente
projeto cultural. Incentivador é “o contribuinte tributário ou a pessoa
jurídica que apóie financeiramente projeto cultural”. Empreendedor é
“o promotor de projeto cultural”.

O projeto apresentado pretende criar um escalonamento para a
dedução do valor do imposto devido, o qual varia de acordo com a
renda bruta anual da empresa. Na forma proposta, a dedução não
pode exceder 10% (dez por cento) do valor do ICMS devido no caso
de microempresa e de empresa de pequeno porte; 7% (sete por
cento) do valor do ICMS devido no caso de empresa cuja receita bruta
anual seja até quatro vezes o valor do limite máximo permitido para
empresa de pequeno porte; 3% (três por cento) do valor do ICMS
devido no caso de empresa cuja receita bruta anual seja superior ao
limite anterior.

A proposição inova, ainda, ao organizar as comissões técnicas
responsáveis pela análise dos projetos culturais em câmara setoriais,
quais sejam: de artes cênicas, audiovisual, artes visuais, literatura,
preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural e música.
O projeto traz, também, outra novidade: a criação de um mecanismo
de descentralização da aplicação dos recursos da Lei de Incentivo à
Cultura. Trata-se da norma prevista no art. 2º do projeto, que garante
um mínimo de 4% do total de recursos para apoio à produção cultural
local de cada uma das dez regiões de planejamento do Estado.

O Governador do Estado encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei
nº 2.097/2008, que pretende criar um novo texto normativo para
disciplinar toda a matéria e revogar a lei vigente que trata o assunto.
Esse projeto explicita a forma, os meios e o produto a ser estimulado
bem como o público alvo e propõe um mecanismo de
descentralização da aplicação dos recursos da Lei de Incentivo à
Cultura. Determina, também, o escalonamento das porcentagens a
serem reduzidas do ICMS devido pelas empresas que apoiarem
projetos culturais.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,
conforme estabelece o inciso I do art. 24 da Constituição da
República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito
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Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário.
No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,

não há nada que impeça a tramitação da proposta, já que inexiste
norma instituidora de iniciativa privativa nesse sentido.

Cabe ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000) condiciona a renúncia de receita
tributária pelos entes políticos ao atendimento de requisitos especiais
por ela estabelecidos. Entretanto, no caso em análise, a renúncia de
receita tributária prevista no projeto é idêntica à já existente na vigente
Lei de Incentivo à Cultura. Afinal, o art. 4º, IV, da Lei nº 12.733, de
1997, já prevê o limite de 0,30 % sobre o montante da receita líquida
anual do ICMS para a soma dos recursos disponibilizados pelo Estado
para a mencionada renúncia fiscal. Por isso, no caso concreto, não se
está criando uma nova renúncia de receita tributária, uma vez que ela
já havia sido criada em 1997, em percentual idêntico ao proposto no
projeto em análise e no apresentado pelo Governador do Estado.

Quanto ao benefício relativo aos créditos tributários inscritos em
dívida ativa, este também já estava previsto na Lei de Incentivo à
Cultura. Ademais, quanto ao referido benefício, entendemos que não
existe vedação na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a
receita proveniente da dívida ativa é classificada como Outras
Receitas Correntes, enquanto a receita de ICMS do exercício é
classificada como Receita Tributária. Ademais, os créditos tributários
inscritos em dívida ativa geralmente são mais difíceis de serem
recebidos pelo Estado, sendo boa parte dos valores do saldo da
dívida ativa de recebimento duvidoso. É importante lembrar, também,
que o Estado tem prazo determinado para recuperar os créditos
provenientes de dívida ativa, sob pena de prescrição, conforme o
disposto no art. 17 da Lei nº 14.062, de 20/11/2001.

Por isso, entendemos que, seja na forma proposta pelo projeto em
análise, seja segundo a proposta apresentada pelo Governador do
Estado, no projeto anexado, não existe afronta à Constituição da
República ou à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entendemos, entretanto, ser necessária a apresentação de
substitutivo, de forma a retificar impropriedades técnicas verificadas
no projeto em análise e, também, para contemplar as inovações
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trazidas pelo projeto apresentado pelo Governador do Estado. Para
tal, contamos com a contribuição de nossos pares, como a do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que apresentou proposta de emenda
que foi incorporada no art. 9º do substitutivo apresentado, bem como
da Deputada Gláucia Brandão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.022/2007 na
forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de

estimular a realização de projetos culturais no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas

jurídicas que apóiem financeiramente a realização de projetos
culturais no Estado, com os seguintes objetivos:

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 a 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;

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;
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II - empreendedor cultural 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
os seguintes limites:

I - 10% (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 Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e o montante de quatro vezes este limite;

II - 7% (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 I e o valor de oito vezes o limite
máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei
Complementar Federal nº 123, de 2006;

III - 3% (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, o percentual de 0,30% (zero
vírgula trinta por cento).

Parágrafo único - Atingido o limite previsto no “caput”, o projeto
cultural aprovado deverá aguardar o exercício fiscal seguinte para
receber o incentivo.
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Art. 5º - O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa
até 31 de outubro de 2007 poderá quitá-lo com desconto de 25%
(vinte e cinco por cento), desde que apóie financeiramente projeto
cultural, nos termos deste artigo.

§ 1º - Para obter o beneficio previsto no “caput”, o contribuinte
incentivador apresentará requerimento à Secretaria de Estado de
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 - 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de
Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação
sobre o pagamento de tributos estaduais;

II - 25% (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.

§ 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 inciso II do § 1º do art.
5º será de, no máximo, 80% (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:
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I - artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
II - audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres;
III - artes visuais, incluindo artes plásticas, “design” artístico, “design”

de moda, fotografia, artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV - música;
V - literatura, obras informativas, obras de referência, revistas;
VI - preservação e restauração do patrimônio material e imaterial,

inclusive folclore e artesanato;
VII - pesquisa e documentação;
VIII - centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos e congêneres.
§ 1º - Os projetos culturais poderão integrar duas ou mais áreas a

que se referem os incisos do “caput” deste artigo.
§ 2º - Os projetos culturais poderão, também, tratar de eventos,

festivais, publicações técnicas, seminários, cursos e bolsas de estudo
ligados às áreas a que referem os incisos do “caput” e o § 1º deste
artigo.

Art. 9º - Somente poderão ser beneficiados pelo incentivo fiscal
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.

§ 1º - Poderão ser beneficiados pelo incentivo fiscal desta lei o
projeto cultural desenvolvido por entidade:

I - executora de serviço de radiodifusão comunitária, de que trata a
Lei Federal nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998;

II - que utilize canal comunitário em serviço de TV a Cabo, de que
trata a Lei Federal nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995.

§ 2º - Para os fins do disposto no inciso I do § 1º, deverá ser
observada a norma do art. 18 da Lei Federal nº 9.612, de 1998, e
estar criado e em funcionamento o Conselho Comunitário de que trata
o art. 8º da Lei Federal nº 9.612, de 1998.

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

§ 1º - Apresentado à Secretaria de Estado de Cultura, o projeto será
apreciado por comissão técnica, no prazo e na forma estabelecidos
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em regulamento, tendo como referência critérios consoantes com os
objetivos a que se refere o 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, 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
o seguinte percentual do montante total de recursos aprovados pela
comissão técnica para captação:

I - em 2008, um mínimo de 40% (quarenta por cento);
II - em 2009, um mínimo de 41% (quarenta e um por cento;
III - em 2010, um mínimo de 42% (quarenta e dois por cento);
IV - em 2011, um mínimo de 43% (quarenta e três por cento);
V - em 2012, um mínimo de 44% (quarenta e quatro por cento);
VI - em 2013 e nos exercícios seguintes, um mínimo de 45%

(quarenta e cinco por cento).
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;
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 25% (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 40% (quarenta por cento) deverão ser destinados a projetos
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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
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 de 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 utilizar indevidamente
os 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;

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 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Fica revogada a Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.145/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe “dispõe sobre recompensa financeira para a realização de
prisão com mandado expedido pelo Poder Judiciário e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/3/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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 epígrafe objetiva autorizar qualquer pessoa,

física ou jurídica, a oferecer recompensa financeira àquele que, com
informações precisas, propicie a captura de pessoa que já esteja com
mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. Para tanto,
determina que o valor ofertado como recompensa seja depositado no
Fundo de Incentivo à Segurança Pública - Fisp -, subordinado à
Secretaria de Estado de Defesa Social.

Inicialmente, é oportuno esclarecer que a Constituição da República,
no art. 5o, II, estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Trata-se do princípio
da legalidade, princípio basilar do Estado Democrático de Direito,
segundo o qual não se pode exigir nenhuma ação nem impor
nenhuma abstenção nem proibir nada ao particular, senão em virtude
de lei.

A oferta de recompensa financeira, nos moldes propostos pelo
projeto, é atividade que não é vedada pelo ordenamento jurídico,
sendo, portanto, facultada ao particular. Dessa forma, a proposição,
ao autorizar essa prática, que já é permitida, uma vez que não é
vedada, recai no vazio, na inocuidade. Como se sabe, o Poder
Legislativo deve criar regras que contenham, originariamente,
novidade modificativa da ordem jurídico-formal. Sendo assim, forçoso
é reconhecer a antijuridicidade da proposição em análise, por ser ela
inócua.

Ademais, deve-se destacar que a oferta de recompensa financeira
nessa hipótese deve permanecer à margem do Estado, por se tratar
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de uma relação travada entre particulares. Com efeito, não cabe ao
Estado intermediar essa relação entre agentes privados, quer seja por
meio de instituição de fundo, quer seja por outra forma, uma vez que
isso extrapola as suas funções.

Tendo, pois, em consideração o fato de se tratar de relação entre
particulares e, portanto, externa ao Estado, verifica-se que a disciplina
da matéria compete à União, nos termos do art. 22, I, da Constituição
da República, por se tratar de direito civil.

O projeto incorre, ainda, em inconstitucionalidade formal, ao
estabelecer atribuições para a Secretaria de Estado de Defesa Social,
por se inserir no âmbito da reserva de iniciativa do Governador do
Estado para as leis que disponham sobre “criação, estruturação e
atribuições” de órgãos da administração afetos ao Poder Executivo.
Com efeito, o processo de estruturação e definição das atribuições
dos órgãos integrantes da administração pública estadual é matéria
que, por sua natureza, encontra-se entre aquelas de iniciativa privativa
do Poder Executivo. Nesse sentido, o art. 66, III, “e”, da Constituição
do Estado, determina que é matéria de iniciativa privativa do
Governador a criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado. Vale lembrar que, sob a égide do princípio da separação dos
Poderes, consagrado no art. 2o da Constituição da República, cabe ao
Chefe do Executivo organizar esse Poder. Embora quaisquer
alterações na estrutura administrativa do Poder Executivo devam
passar pelo crivo do Poder Legislativo, o legislador não pode, por
meio de lei de sua iniciativa, compelir o Executivo a alterar a
competência de órgão integrante de sua própria estrutura
administrativa.

Sobre a matéria, cumpre-nos tecer, ainda, algumas considerações.
O art. 5o, “caput”, da Constituição da República garante aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País o direito à
segurança, ao lado do direito à vida e à propriedade. Como
desdobramento desse preceito, o art. 144 da Carta Magna estabelece
que a segurança pública constitui dever do Estado e, ao mesmo
tempo, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Trata-se, pois, como enfatizou o Ministro Ricardo
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Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 3.112, publicada no “Diário da
Justiça” de 26/10/2007, “de um direito de primeira grandeza, cuja
concretização exige constante e eficaz mobilização de recursos
humanos e materiais por parte do Estado”.

Além disso, acrescenta o Ministro que “a dever estatal concernente
à segurança pública não é exercido de forma aleatória, mas através
de instituições permanentes e, idealmente, segundo uma política
criminal, com objetivos de curto, médio e longo prazo, suficientemente
flexível para responder às circunstâncias cambiantes de cada
momento histórico”.

Como se nota, sendo a segurança pública dever do Estado e direito
de todos, essa atividade só pode ser sustentada pelos recursos
provenientes dos impostos. A respeito, convém lembrar o magistério
de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual a segurança pública é um
serviço público “uti universi” ou geral, ou seja, aquele que a
administração pública presta sem ter usuários determinados, para
atender à coletividade no seu todo, sendo indivisível e, portanto,
mantido por imposto.

A edição pelo próprio Estado de norma regulamentando recompensa
financeira, oferecida por particulares, sob a sua administração, com o
fito de colaborar na prisão de pessoas foragidas e,
conseqüentemente, reduzir a impunidade, fere o princípio da
razoabilidade, revelando a sua falência no cumprimento de um de
seus objetivos básicos, que é a segurança pública.

Deve-se esclarecer, ainda, que as formas de colaboração prestadas
à investigação policial e ao processo criminal devem estar previstas
em lei federal, por se tratar de norma de processo penal, cuja
competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, I,
da Constituição da República. Nesse aspecto, é importante mencionar
a Lei Federal no 9.807, de 13/7/99, que dispõe sobre a proteção de
vítimas e testemunhas ameaçadas e de acusados ou condenados que
tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação
policial e ao processo criminal.

Dessa forma, à luz dos argumentos expendidos, entendemos que o
projeto em análise não pode prosperar nesta Casa Legislativa.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.145/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.153/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, estabelece normas para a elaboração e a comercialização de
produtos comestíveis produzidos artesanalmente.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/3/2008, foi a proposta
distribuída a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposta em apreço pretende disciplinar os processos de

produção e de comercialização dos produtos comestíveis, tais como
peixes, carnes, leite, ovos, entre outros, produzidos em pequena
escala.

Segundo o autor da proposição, as normas atualmente existentes
relativas ao controle sanitário dos alimentos têm uma preocupação
preponderante com o setor industrial, o que dificulta sobremaneira a
produção artesanal e a comercialização dos produtos comestíveis
pelos pequenos produtores.

A proposta tem o objetivo de viabilizar o gerenciamento e o controle
de qualidade da produção oriunda de pequenas propriedades, a qual,
muitas vezes, constitui o meio de renda da família e proporciona a
fixação do homem no campo, evitando os graves problemas sociais
decorrentes do êxodo rural.

Cabe ressaltar que o texto do projeto em tela reproduz o texto de
leis dos Estados do Tocantins, de Santa Catarina e de São Paulo,
entre outros.

Ademais, não compete a esta Comissão avaliar a conveniência e a
oportunidade das medidas propostas, as quais serão objeto de estudo
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das comissões de mérito a que o projeto foi distribuído.
Não é demais lembrar que o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor, constante na Lei nº 8.078, de 11/9/90, prima pelo
atendimento das necessidades dos consumidores, notadamente no
que diz respeito à dignidade, à saúde e à segurança, o que, em nosso
entender, se mostra absolutamente compatível com a proposta em
análise.

A Constituição da República, por sua vez, coloca a saúde como
direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos.

Nesse contexto, foi instituído, segundo o art. 200 daquele diploma
constitucional, o Sistema Único de Saúde – SUS –, ao qual é atribuída
a competência de executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica e de participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico.

O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de
saúde prestado pelos órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, das administrações direta e indireta e das
fundações mantidas pelo poder público, que inclui a vigilância
sanitária no âmbito de sua atuação.

A Lei nº 9.782, de 26/1/99, por seu turno, disciplinou o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, que prevê um conjunto de atividades
a serem executadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municípios, com o propósito de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação
de serviços.

Ao mesmo tempo, foi criada a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, que detém, entre outras atribuições, a prerrogativa de
coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Pode-se constatar que o art. 24, XII, da Constituição Federal atribui
competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal
para legislarem sobre proteção e defesa da saúde, e esta Casa
Legislativa editou a Lei nº 13.317, em 24/9/99, que dispõe sobre a
vigilância à saúde em Minas Gerais – Código de Saúde.
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Com efeito, ainda que existam normas gerais sobre a matéria,
remanesce ao Estado a competência residual para tratar das
peculiaridades regionais, conforme a pretensão do autor do projeto.

Convém salientar, nesta oportunidade, a competência dos membros
da Assembléia Legislativa para instaurar, no caso, o processo
legislativo, uma vez que a matéria não se encontra entre aquelas
arroladas no art. 66 da Constituição mineira, que atribuiu competência
privativa à Mesa da Assembléia, ao Governador do Estado e ao
Tribunal de Justiça, por seu Presidente.

É oportuno lembrar que a Assembléia Legislativa editou, no ano de
2002, a Lei nº 14.185, de conteúdo similar, dispondo sobre a produção
do queijo minas artesanal.

Devem ser formuladas algumas alterações na proposta originária,
mediante a apresentação de substitutivo, uma vez que o disposto nos
arts. 5º, 7º, 8º e 9º do projeto invadem a seara de competência do
Chefe do Poder Executivo.

O parágrafo único do art. 2º, por sua vez, ao admitir a utilização de
matéria-prima de terceiros, ainda que no limite de 50%, depara com
óbices de natureza constitucional, uma vez que restringe a atividade
econômica do produtor que trabalha com produtos lícitos, passíveis de
ser processados e comercializados no mercado de consumo.

O art. 15 da proposta, também, conflita com a norma federal,
consubstanciada no Decreto Lei nº 986, de 21/10/69, que estabelece
as regras para rotulagem dos produtos alimentícios; deve, portanto,
ser suprimido.

Entendemos, finalmente, que as penalidades decorrentes do
descumprimento da lei deverão ser aquelas constantes no Código de
Saúde do Estado de Minas Gerais, o que evitará a superposição de
normas versando sobre a mesma matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.153/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre os processos de produção artesanal e de

comercialização de produtos comestíveis.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os processos de produção artesanal e de comercialização

de produtos comestíveis atenderão ao disposto nesta lei.
Art. 2º - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
I - artesanal o processo de produção de produtos comestíveis

segundo características tradicionais ou regionais próprias;
II - produto comestível:
a) carne;
b) leite;
c) ovo;
d) produto apícola;
e) peixe, crustáceo e molusco;
f) outros produtos comestíveis de origem animal;
III - produção artesanal em pequena escala aquela que se enquadra

nos seguintes limites, por produtor:
a) até cento e trinta quilos diários de carne;
b) até trezentos litros diários de leite;
c) até cem quilos diários de peixes, moluscos e crustáceos;
d) até cento e cinqüenta dúzias diárias de ovos;
e) até três mil quilos anuais de produtos apícolas.
Art. 3º - O processo de produção de que trata esta lei dar-se-á nas

seguintes condições:
I - a matéria-prima deverá ser do próprio produtor ou de terceiros;
II - o abate dos animais ocorrerá em estabelecimento inspecionado

oficialmente;
III - o leite será pasteurizado quando outras normas de proteção

sanitária o exigirem.
IV - a manipulação dos produtos será feita em local que atenda às

condições de higiene e segurança.
Art. 4º - Incumbe ao Poder Executivo regulamentar e fiscalizar os

processos de produção e de comercialização de que trata esta lei,
bem como prestar orientação técnica aos produtores.

Art. 5º - Cabe ao produtor a que se refere esta lei:
I - registrar-se no órgão fiscalizador mediante a apresentação de:
a) requerimento;
b) prova da condição de produtor rural;



252

c) atestado ou exame;
II - apresentar relatório mensal ao órgão fiscalizador bem como

manter livro para registro das informações, recomendações e visitas
da fiscalização.

Parágrafo único - O registro previsto no inciso I terá validade de um
ano, devendo a solicitação de renovação ser feita até trinta dias antes
do vencimento.

Art. 6º - As análises de rotina dos produtos feitas pelo órgão
fiscalizador não poderão resultar em ônus para o produtor .

Art. 7º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei nº 13. 317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/4/2008
Presidência dos Deputados José Henrique, Tiago Ulisses e Luiz

Tadeu Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.236 a 2.241/2008 - Requerimentos
nºs 2.154 a 2.162/2008 - Proposições Não Recebidas: Requerimento
da Comissão de Educação - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Educação, de Meio Ambiente, de Turismo e de
Assuntos Municipais - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Antônio Carlos Arantes, Almir Paraca, Carlos Pimenta, Sargento
Rodrigues e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Requerimento do Deputado Almir Paraca;
deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca - Requerimento do
Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado
Getúlio Neiva - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -

Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz
Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Wander
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Borges - 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 2.236/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

dos Bairros São Miguel e Sílvio Santiago - Amabamss -, com sede no
Município de Salinas.

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

Moradores e Amigos dos Bairros São Miguel e Sílvio Santiago -
Amabamss -, com sede no Município de Salinas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros São

Miguel e Sílvio Santiago, entidade sem fins econômicos, fundada em
Salinas, em 2006, tem como finalidade a proteção da saúde das
famílias residentes nessas comunidades em todas as etapas da vida:
infância, juventude, idade adulta e terceira idade.

É também objetivo da entidade combater a fome e a pobreza,
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proteger o meio ambiente, divulgar e promover a cultura e o esporte
junto a seus assistidos e trabalhar pela melhoria de suas condições de
vida e por seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.237/2008
Determina que todos os ingressos destinados a eventos esportivos e

culturais em estádios, ginásios, casas de “show” e afins deverão
conter impressão de foto de pessoas desaparecidas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Todos os ingressos destinados a eventos e sportivos e

culturais em estádios, ginásios, casas de “shows” e afins, no Estado,
deverão conter impressão de fotos de pessoas desaparecidas.

Art. 2° - A Polícia Civil, por meio da Rede Especia l para Localização
da Pessoa Desaparecida, deverá fornecer as referidas fotos de acordo
com o critério de divulgação e método de trabalho utilizado.

Art. 3° - Cada foto deverá ter dimensões mínimas no  formato 2x2,
podendo ser em cores ou em preto e branco, de acordo com o “layout”
de cada ingresso, com os dados do desaparecido bem como com o
telefone da delegacia responsável.

Art. 4° - Deverão ser impressas no mínimo de duas f otos,
dependendo do tamanho do ingresso, salvo nos casos que este não
permitir a impressão de mais de uma foto.

Art. 5° - Fica estipulada multa no valor de 1000 Uf emgs (mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) para o caso de
descumprimento desta lei, acrescida de 600 Ufemgs para cada caso
de reincidência.

Art. 6° - O Poder Executivo promoverá no prazo de c ento e oitenta
dias a regulamentação desta lei, estabelecendo todas as normas e
critérios complementares necessários ao seu cumprimento.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2008.
Inácio Franco
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Justificação: Diante de uma realidade assustadora, o projeto em tela
visa ajudar a localizar pessoas desaparecidas, contribuindo para o
aumento da esperança dos familiares que verão as fotos dos seus
entes queridos divulgadas e vislumbrarão o aumento das
possibilidades de encontrá-los.

O número de pessoas desaparecidas no Brasil aumenta
consideravelmente a cada ano, sendo que em Minas Gerais os dados
são alarmantes. Segundo o Departamento de Investigações - Divisão
de Pessoa Desaparecida da Polícia Civil do Estado, em 2006 foram
cadastradas 679 pessoas desaparecidas entre adultos, idosos e
crianças; 429 pessoas só em Belo Horizonte. Em 2007, o número
subiu para 1.201 no Estado, sendo 810 pessoas na Capital. Neste ano
já foram cadastradas 214 pessoas desaparecidas em Minas Gerais.

Esses dados, por si só preocupantes, não retratam totalmente a
realidade, pois infelizmente não são todos os familiares que
comunicam os desaparecimentos de entes queridos. Por isso, este
projeto visa além da obrigatoriedade da divulgação, conscientizar a
população da necessidade de comunicar ao órgão competente o
desaparecimento.

Ressalto que o projeto tem como parceiro a Rede Especial para
localização da Pessoa desaparecida, que foi criada pela DRPD/
DELCAD/DIHPP-Polícia Civil de Minas Gerais, órgão que tem como
objetivo fornecer as fotos, cadastrar os desaparecidos e agilizar a
divulgação dos dados do ausente no menor espaço de tempo para
que todos ajudem a encontrá-los. Desde 2006 já foram resolvidos
1.619 casos.

As fotos a serem colocadas no ingresso serão solicitadas à Rede,
por meio de seu Núcleo de Comunicação Social, localizado na Av.
Presidente Antônio Carlos, 901 - 2º andar - São Cristovão, nos
telefones: 08002828197 e (31) 34296090.

A questão das pessoas desaparecidas é um grave problema social e
que exige para o seu enfrentamento não só a firme intervenção do
poder público, mas também a mobilização de toda a sociedade, para a
qual este projeto traz uma importante e eficaz ferramenta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
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188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.238/2008

Declara de utilidade pública o Núcleo Regional de São José do
Goiabal de Voluntários de Prevenção ao Câncer do Hospital Mário
Pena, com sede no Município de São José do Goiabal.

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

São José do Goiabal de Voluntários de Prevenção ao Câncer do
Hospital Mário Pena, com sede no Município de São José do Goiabal.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: O Núcleo Regional de São José do Goiabal de

Voluntários de Prevenção ao Câncer do Hospital Mário Pena, com
sede no Município de São José do Goiabal, fundado em fevereiro de
2005, tem por objetivo prestar assistência aos pacientes cancerosos,
como encaminhamento para tratamento em Belo Horizonte, e também
à família do paciente, assistindo os filhos menores, dando toda a
assistência para que não passem necessidade. Quando o paciente
recebe alta, o Núcleo se responsabiliza pelo retorno do paciente ao
Município e o auxilia também com relação à aposentadoria. Cabe
informar que o estatuto da entidade estabelece que todos os membros
da Diretoria e os Conselheiros não são remunerados pelas atividades
que exercem e que, no caso de dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere juridicamente
constituída.

Considerando-se a importância do trabalho desenvolvido pela
entidade, espero contar 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 Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.239/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o

imóvel que específica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Barbacena imóvel constituído de terreno com área de 436.165.23m²
(quatrocentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e cinco metros e
vinte e três centímetros quadrados), e respectivas benfeitorias, situado
no Distrito da Colônia Rodrigo Silva, nesse Município, com as
características e confrontações constantes da Matrícula nº 4.415, fls.
98, do Livro 3, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à implantação de um parque ecológico, podendo parte de
sua área ser utilizada para construção de equipamento social,
educacional, de lazer, de saúde ou cultural, mantidos diretamente pelo
poder público ou por meio de parceria ou convênio com instituição ou
organização filantrópica ou sem fins lucrativos.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: Por meio de contrato de reversão, foi lavrado no dia

6/11/2006, na Gerência Regional do Patrimônio da União no Estado
de Minas Gerais, e transferido para o domínio do Estado, terreno com
área de 436.165.23m² e respectivas benfeitorias, situado no Distrito da
Colônia Rodrigo Silva, Município de Barbacena, com as
características e as confrontações constantes da Matrícula nº 4.415,
fls. 98, do Livro 3, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Barbacena.

Referida área compõe tradicional e histórica parte do nominado
Município marcada pela presença da antiga “Sericicola”, ponto
inaugural da atividade econômica agroindustrial de mesmo nome, a
partir dos amoreirais, de onde se extraia material produzido pelo
bicho-da-seda destinado à fabricação da seda.

Terreno vistoso e de densa vegetação, merece do poder público
local justificada preocupação e atenção, visando à sua permanente
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preservação com o objetivo de mantê-lo intacto, em benefício da
população da cidade.

Com este objetivo, postula a administração que ora rege os destinos
desse Município a transferência, mediante doação, da propriedade da
área para o seu patrimônio público, com a destinação específica de
implantação de um parque ecológico, facultando-se, alternativamente,
a utilização de parte do terreno para a construção de equipamento
social, educacional, de lazer, de saúde ou cultural, desde que
mantidos diretamente pelo poder público ou indiretamente por meio de
parceria ou convênio com instituição ou organização filantrópica e sem
fins lucrativos, sob pena de reversão.

Visando atender à solicitação do Executivo Municipal barbacenense
e presente o interesse público, submetemos à apreciação desta
Assembléia Legislativa essa proposição, que visa obter autorização
para se efetivar a alienação pretendida.

- 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 2.240/2008
Declara de utilidade pública a Ação Social Nossa Senhora Aparecida

do Mantiqueira - Creche Benedita Hilídia da Silva Rezende.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada a utilidade pública da Ação Social Nossa

Senhora Aparecida do Mantiqueira - Creche Benedita Hilídia da Silva
Rezende, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2008.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada em 1993 e em pleno funcionamento desde

então, a entidade denominada Ação Social Nossa Senhora Aparecida
do Mantiqueira - Creche Benedita Hilídia da Silva Rezende 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 educacional e beneficente, estando
especialmente voltada para a educação infantil. Trata-se, portanto, de
um trabalho cuja importância deve ser reconhecida pelos
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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 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 2.241/2008
Declara de utilidade pública a Creche das Rosinhas, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche das Rosinhas,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2008.
Zezé Perrella
Justificação: A Creche das Rosinhas é uma instituição civil de

caráter beneficente sem fins lucrativos, criada em 8/8/84. Tem por
objeto a prestação de assistência educacional, incluindo o nível
profissionalizante, assistência médica, odontológica, nutricional e
social às crianças e aos jovens carentes, podendo tal assistência ser
estendida aos familiares idosos e aos pais dos alunos. Conforme
documentação que apresenta, cumpre todas as exigências legais,
sendo merecedora do título que a tornará uma entidade de utilidade
pública.

Para tanto, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto de
lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.154/2008, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Ermelindo da Rocha Faria
pela comemoração dos 50 anos de fundação da Empresa São
Gonçalo Ltda. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.155/2008, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso ao Sr. Marco Aurélio Moreira por
sua reeleição para o cargo de Diretor da Associação Comercial e
Industrial de Contagem - Acic. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.156/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à liberação
de três viaturas para patrulhamento no Município de Belo Oriente. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.157/2008, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Igaratinga pelo transcurso do 46º aniversário de sua emancipação. (-
À Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 2.158/2008, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam
atendidas as reivindicações dos servidores administrativos da Polícia
Civil do Estado por melhorias salariais, valorização profissional e
reestruturação das carreiras.

Nº 2.159/2008, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
sejam atendidas as reivindicações dos servidores administrativos da
Polícia Civil do Estado por melhorias salariais, valorização profissional
e reestruturação das carreiras. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 2.160/2008, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas ao
reabastecimento do estoque da merenda escolar na Escola Estadual
Gastão da Cunha.

Nº 2.161/2008, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas ao reforço na
segurança da Escola Estadual Gastão da Cunha, localizada no
Município de Contagem.

Nº 2.162/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo à CTNBio com vistas a que seja
dispensada especial atenção aos processos de liberação do plantio de
algodão transgênico.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
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deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Educação em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Lagamar por ser
um dos cinco Municípios mineiros capazes de enfrentar as
adversidades e garantir uma educação de qualidade aos estudantes
da rede pública, conforme pesquisa realizada pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância - Unicef.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Meio Ambiente, de Turismo e de Assuntos
Municipais.

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
colegas, telespectadores da TV Assembléia. Volto a esta tribuna para
continuar falando a respeito do licenciamento ambiental. Realizamos
aqui audiência pública a fim de debatermos sobre essa questão.
Estivemos juntos com os Deputados Fábio Avelar e Domingos Sávio,
com o governo, por intermédio do Secretário de Meio Ambiente e do
Secretário Danilo de Castro, que nos prometeu que esse decreto
sairia rapidamente. Estamos aguardando-o. Já cobrei por várias vezes
à Secretaria de Meio Ambiente, de onde foi para a Seplag; da Seplag,
vai para a Secretaria de Governo e para o Governador. Estamos
aguardando e esperamos que haja avanços, pois José Carlos
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, e José Cláudio, Presidente da
Feam, admitiram que é impraticável, na essência; na prática, é
inviável aplicar essa legislação onde ela tem de acontecer. Por isso,
em virtude das pressões, do entendimento, da capacidade de
assimilar as dificuldades, o governo pretende fazer a reformulação -
temos percebido isso -, mas precisamos que seja feita rapidamente,
porque os produtores rurais continuam sendo multados de forma que
acreditamos indevida. O Secretário José Carlos disse - aliás está
registrado em ata - que a legislação fala que primeiramente é feito um
trabalho de conscientização, depois aplica-se uma penalidade mínima,
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e na reincidência é que se aplica uma multa mais pesada. Mas não é
isso que está acontecendo. Isso nos preocupa, pois o meio rural está
muito descapitalizado, sem recursos e ainda tendo de pagar multas.
Isso acreditamos não ser o correto. Tem de haver, sim, uma
legislação que proíba o desmatamento, o avanço da agricultura nas
margens dos rios; que as nascentes sejam respeitadas, que replantem
nessas nascentes. Estamos preocupados com o que estamos vendo.
Esperamos, quanto ao novo decreto, que os técnicos do governo o
elaborem de forma correta e não com tantas divergências: o
Secretário diz uma coisa, o Igam outra, e a Polícia Florestal pratica
outra. Isso tem sido prejudicial à sua elaboração.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Arantes, companheiro do PSC, cumprimento-o por trazer à tona, nesta
tarde, um assunto que tem preocupado a todos nós, parlamentares
desta Casa. Tivemos a oportunidade de participar do seminário sobre
licenciamento ambiental, o que V. Exa. bem lembrou. Ressalto que a
participação de lideranças expressivas de todas as regiões do Estado
nesse seminário foi muito importante. Aliás, todos demonstraram, de
forma contundente, as arbitrariedades que estão sendo cometidas
com a aplicação do Decreto nº 43.209, cujo teor já foi amplamente
debatido nesta Casa.

Com a realização do seminário sobre saneamento ambiental,
tivemos a oportunidade de participar, com V. Exa., de várias
audiências públicas e constatamos, de maneira inequívoca, que esse
decreto precisa ser revisto. O fato não foi constatado apenas por nós,
parlamentares, como V. Exa. bem lembrou, mas também pelas
principais Lideranças do governo e pela Secretaria de Meio Ambiente,
que comungam com a idéia de que o projeto deve ser revisto:
primeiramente no que se refere ao valor das penalidades, considerado
muito elevado, fugindo do princípio de sensibilização dos nossos
produtores; em segundo lugar, porque a classificação das penalidades
foi muito rígida.

A partir dessas audiências públicas, foi preparado pela Secretaria de
Meio Ambiente o novo projeto. Não conhecemos ainda o seu teor,
mas fomos informados pelo Secretário José Carlos, e até mesmo pelo
Dr. Paulo Teodoro, de que todas as questões abordadas aqui foram
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apresentadas nesse novo projeto. Ou seja, houve uma nova revisão
do processo de classificação das penalidades e do valor das multas
aplicadas.

Como V. Exa. disse, houve grande demanda, principalmente dos
pequenos produtores que participaram ativamente do nosso
seminário. E, nessa oportunidade, o Secretário Danilo entendeu o
drama vivido por todas aquelas pessoas que participaram do
seminário e determinou que acionássemos imediatamente as
Secretarias de Planejamento e de Fazenda para agilizarem a
tramitação dessa proposta.

Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível, porque são
inúmeras as cobranças que estamos recebendo em nosso gabinete.
Estamos ao seu lado, solidários ao seu apelo, e solicitamos ao
governo, ao nosso Secretário, que agilizem a tramitação do projeto,
para a tranqüilidade de todos os produtores. Muito obrigado. Parabéns
pelo pronunciamento! Conte conosco.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Eu que agradeço. Esperamos
que o novo decreto seja efetivado o mais rápido possível, a fim de
termos calma no campo e facilidade para produzir, logicamente sem
degradar o meio ambiente, pois esse não é o nosso objetivo.

Há também coisas boas acontecendo. O Projeto de Lei nº 952, o da
Bolsa Verde, do Deputado Roberto Carvalho, é muito importante.
Estou trabalhando muito nesse projeto para ajudar o Deputado
Roberto Carvalho. Portanto peço também a ajuda de todos os
companheiros, pois é um projeto importante, que vem, na hora certa,
atender o produtor. Trata-se de uma forma de o poder público ajudar
financeiramente o pequeno, o médio e, se possível, o grande produtor
a preservarem as nascentes. Isso é fundamental. O projeto visa à
preservação ambiental. Com isso, toda a sociedade ganhará.

As discussões têm evoluído muito. Aliás, como o projeto do
Deputado Roberto Carvalho está, ele se limita muito aos beneficiários.
E queremos criar mecanismos no projeto para que ele insira, o
máximo possível, as pessoas que queiram fazer a proteção da sua
nascente.

Nesta semana mobilizei alguns Deputados, a assessoria da Casa e
a Faemg para buscarmos parcerias que possibilitem o
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aperfeiçoamento desse belo projeto.
Já procurei o Ministério Público Estadual e a assessoria da

Assembléia para discutirmos outro grande problema que está
acontecendo nos Municípios. Devido ao excesso de chuvas
torrenciais, as estradas vicinais estão acabadas. Hoje, se um Prefeito
vai retirar o cascalho, ele pode ser denunciado e pego pela polícia, e
as máquinas, presas. Isso ocorreu no Município de Delfinópolis.
Ônibus de estudantes ficam encravados nas estradas até as 3 horas
da manhã; caminhões e carretas tombam nas estradas, mas, quando
o Prefeito vai resolver o problema do atoleiro, a polícia chega e prende
as máquinas, dizendo que está cumprindo a lei. É um absurdo! Será
que a lei é cega, injusta e burra ou será que o cidadão não tem mais o
direito de ir e vir em uma estrada de qualidade? Acionei rapidamente o
IEF e o Secretário de Meio Ambiente; fomos muito bem recebidos e
buscamos uma saída para que aquelas máquinas fossem liberadas.
Mas o problema continua. Os Prefeitos estão apavorados. Não sabem
se podem construir uma ponte, porque é preciso ter um licenciamento
ambiental. A própria polícia fala que tem de ter o licenciamento, que
tem de começar no Departamento Nacional de Produção Mineral -
DNPM. Um licenciamento que passa pelo DNPM não sai antes de
dois anos, e o produtor fica sem ter uma estrada de qualidade.
Precisamos buscar entendimento, normatizar, procurar formas para
que o produtor, o cidadão, o Prefeito possam retirar o cascalho. Pode-
se retirar a parte orgânica, colocá-la de lado e, depois de se tirar o
cascalho, recolocá-la, fazendo a recomposição. Então joga-se o
superfosfato, o calcário, a semente, recuperando tudo novamente.
Pode-se fazer também uma compensação ambiental. Se se retirou o
cascalho de uma área de 1ha, preservam-se 2ha à margem de um rio,
faz-se uma compensação numa mata ciliar. Não podemos ser inertes,
engessados e burros; temos de ser capazes de buscar soluções para
obstáculos que nos são difíceis de superar. O que nos falta, muitas
vezes, é entendimento. Quero elogiar o Promotor Paulo Márcio, que,
assim que tomou conhecimento da situação em Passos, colocou-se à
disposição a fim de buscarmos uma forma de resolver o problema.
Não podemos demorar.

Quando se fala em meio ambiente, em Bolsa Verde, quero falar aqui
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também que este é o momento de se discutir. Hoje, no jornal “Folha
de S. Paulo”, a própria Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já
está falando no Bolsa-Floresta. Criou-se uma legislação que falava na
questão da reserva legal, e nesse ponto a lei deixava muito claro que
essa reserva deveria ser implantada com recursos públicos. Agora o
Presidente Lula, muito espertamente, com sua assessoria, fez uma
mudança não sei por meio de que, foi embora para a China, e o Vice-
Presidente assinou a mudança. Tirou a expressão “recursos públicos”,
deixando a questão para o produtor. Como o produtor pode destinar
20% da sua terra, nos quais faz a sua produção, a economia da
família, para fazer reserva legal?

Na “Folha de S. Paulo” de ontem, saiu uma matéria sobre a
agricultura americana, sobre os estoques em risco. Nunca se teve um
estoque tão baixo. Lá, o governo federal banca para o agricultor não
plantar e fazer uma área de preservação ambiental; porém, nessa
situação, o produtor já está liberado para produzir naquela área. Não
sou favorável a que se faça agricultura em áreas de preservação,
porque temos muitas outras que podem ser preservadas. Sou
contrário a se pegar uma área altamente mecanizável e transformá-la
em mata. Temos áreas muito íngremes, de topografia acidentada, de
campo ruim, que podem ser transformadas em áreas de preservação
ambiental. Se formos analisar, no Brasil, devem somar mais de 50%
do total as terras não aptas para a produção agrícola e para a
pecuária. Temos de ter um zoneamento agroecológico para que essas
terras, talvez a metade das terras brasileiras, sejam destinadas à
preservação ambiental.

Terra plana, de qualidade, tem de ser para produzir alimento para
quem precisa, para o povo pobre, que passa fome. Há, então, uma
falta de compreensão. Às vezes nem se tendo boa terra isso é
possível, porque faltam condições financeiras, uma vez que o produtor
empobreceu.

Fizemos um debate importante aqui, com a presença de mais de
1.000 pessoas, para discutir o empobrecimento do produtor rural.
Fomos aos Ministros e conseguimos fazer essa discussão. Na
semana passada, o Presidente não foi feliz da forma como conduziu a
questão, mas esperamos que nesta semana, devido às pressões dos
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Deputados, do Ministro Reinhold Stephanes, cheguemos a um acordo.
Dessa dívida de R$130.000.000.000,00, pelo menos
R$60.000.000.000,00 teriam de ser renegociados, a fim de que o
produtor continuasse produzindo.

Encerro, Sr. Presidente, falando de uma questão muito positiva, não
só para a minha região, mas também para o Estado inteiro. Refiro-me
a um projeto muito importante do Governador Aécio Neves, o Minas
Comunica, que chegou nesta semana a minha querida Jacuí, aos
Municípios de São Pedro da União, de Bom Jesus da Penha, de
Fortaleza de Minas, de São Tomás de Aquino e de Delfinópolis.
Agora, o nosso povo também poderá falar pelo celular, a exemplo do
que ocorre nas grandes cidades. Graças a Deus, nesta semana várias
dessas cidades já foram ligadas. O povo está muito feliz. Anteontem,
recebi a primeira ligação do Prefeito Geraldo Magela, de Jacuí, e do
João Arantes. O Prefeito ligou-me, por meio do celular, da minha
querida Jacuí. Fiquei muito feliz.

Assim, aproveito para agradecer ao Governador Aécio Neves, ao
nosso Vice-Governador Anastasia e a toda a equipe do governo que
contribui para o desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente e da TV Assembléia, participamos, na
tarde de ontem, de uma audiência pública da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização para tratar da retomada do programa Luz
para Todos, em Minas Gerais. Foi uma reunião concorrida. O
Plenarinho estava lotado, com a presença de lideranças de muitos
Municípios do interior do Estado, bem como de muitos Deputados, o
que demonstra o interesse que o assunto desperta. Tivemos também
representantes da Cemig, da Eletrobrás, do programa Luz para
Todos, Coordenação Regional do Sudeste. Contamos com a presença
do ex-Deputado Edson Rezende, hoje na coordenação do programa
na região Sudeste, e do Marcílio, Coordenador de Minas Gerais. Os
movimentos sociais ali estavam representados pelos Sr. Vílson, da
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Fetaemg. Esse é um público diretamente relacionado com o
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programa.
Sabemos que o Luz para Todos está suspenso em Minas Gerais

desde julho de 2007. Ontem, depois das explanações, das consultas e
dos debates, tivemos um saldo final que passarei a relatar. A Cemig
anunciou que o contrato finalmente está pactuado com a Eletrobrás.
Os valores das ligações foram acertados em R$7.900,00 por ligação.
O total de ligações a serem realizadas, no período de um ano, após a
assinatura do contrato, será de 55 mil.

A princípio pode parecer uma conquista muito significativa. O
importante é que o programa será efetivamente retomado, e as
ligações voltarão a ser feitas no interior do Estado. Mas precisamos
ficar atentos aqui, nesta Casa.

Tenho a certeza absoluta de que todos os Deputados têm pelo
menos uma parte de sua base que ainda precisa ser atendida pelo
programa Luz para Todos. Dificilmente haverá nesta Casa um
Deputado cuja base seja estritamente no meio urbano, que não tenha
um público de relacionamento que demande o atendimento por esse
programa.

Quero apresentar alguns números. A Eletrobrás, com a
concordância da Cemig, apresenta um saldo de atendimento do Luz
para Todos, no Estado, em torno de 114 mil, 115 mil ligações, de
modo a concluir toda a demanda reprimida, sem contar o crescimento
vegetativo no Estado de Minas Gerais. Na área da Cemig, essa
demanda é de 92.500 ligações. Portanto, descontando-se as 55 mil
ligações do contrato, chegamos ao número de 37.500 ligações que
não serão cobertas pelo novo contrato.

A interrupção foi ocasionada por dificuldades de pactuação, de
acerto, de questões negociais entre a Cemig e a Eletrobrás. Essas
dificuldades fizeram com que, desde julho, tivéssemos o programa
interrompido. O anúncio agora é que as obras serão efetivamente
retomadas, depois de assinado o contrato, o que está previsto para o
próximo dia 14, após ser realizada a licitação, a concorrência pública.
As empresas vencedoras deverão instalar-se nas regiões, adquirir
novamente os materiais e reiniciar as operações, o que só ocorrerá
em julho.

Portanto, ficaremos exatamente um ano sem o atendimento do Luz
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para Todos. O risco, Srs. Deputados, é terminarmos as 55 mil ligações
sem que tenhamos novamente um contrato articulado, acertado com
antecedência, de modo a não permitir a interrupção. Não podemos
admitir que, de novo, o programa seja suspenso, e isso já está
anunciado.

Como disse ontem, durante a audiência pública, não se pode
permitir que uma empresa de excelência como a Cemig, com o
padrão de qualidade como ela apresenta, de porte internacional, cujos
executivos poderiam perfeitamente prestar serviços em qualquer
multinacional, não consiga antecipar-se ao final de um contrato de
modo a  não  permitir que todo o seu grande público de
relacionamento - clientes, empreiteiras, empresas contratadas,
terceirizados, gestores públicos municipais ou estaduais - se tensione
com a empresa em vista da interrupção de um programa tão
importante, da magnitude do Luz para Todos.

Não conseguimos entender o que aconteceu. Menos ainda, não foi
possível compreender o porquê de a Cemig recolher um plano de
obras que previa 75 mil ligações, que poderia, com um aditivo, atender
ao conjunto da demanda reprimida no Estado. A Cemig recolheu esse
contrato de 75 mil ligações e apresentou um novo, de 55 mil. Já se
sabe que esse número não é suficiente para atender à demanda por
antecedência. Não vamos admitir que regiões como a nossa - o
Noroeste de Minas, o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o
Mucuri - as mais empobrecidas de Minas Gerais, que apresentaram a
menor taxa de atendimento do Luz para Todos, continuem
desassistidas.

Há riscos, Srs. Deputados.
Entre os compromissos da Cemig com a Eletrobrás, cita-se o pacto

segundo o qual 70% das ligações, por serem feitas em Minas Gerais,
estão concentradas nessas quatro regiões. A prioridade é começar
pelos Municípios atendidos no Programa Territórios da Cidadania,
exatamente no Noroeste, no Norte, no Jequitinhonha e no Mucuri.
Portanto, no atual contrato, se de fato o compromisso de atender
prioritariamente aos Municípios do Territórios da Cidadania for
cumprido, não caberá outra demanda fora desse Programa. Diante
disso, nobre Deputado Antônio Carlos Arantes, o que faremos com a
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demanda referente ao restante do Estado de Minas, que não está
sendo atendida?

Este é um ano eleitoral, sabemos que as pressões por atendimento
irão intensificar-se a partir do momento em que o Programa for
efetivamente retomado. Vamos ficar numa disputa enorme de
interesses também eleitorais, legítimos, de Minas Gerais, por que não
dizer?, pressionando principalmente a Cemig, maior operadora do
Estado, para atender às regiões. Dessa forma, convido todos os
Deputados para realizarmos uma audiência nesta Casa e discutirmos
com a Cemig a fim de convencê-la a não realizar apenas 25 mil
ligações. Como se sabe, das 55 mil ligações previstas, somente 25 mil
seriam realizadas neste ano.

Daqui a pouco, concederei aparte a V. Exa., Deputado Antônio
Carlos Arantes. Quero apenas concluir meu raciocínio. A Cemig já
demonstrou que possui muito mais capacidade de execução,
considerando-se o que se propõe a realizar neste ano. Em 2006,
realizou 104.861 ligações. Se a Cemig tem capacidade - e já
demonstrou isso -, por que não realizar pelo menos as 55 mil ligações
neste ano, a fim de diminuirmos essa pressão e recuperarmos o
tempo perdido? Vai acontecer exatamente isso: nesse Programa,
perderemos um ano.

Ressalto que reconhecemos, conforme salientado pelos
representantes da Cemig, que estamos vendo só a demanda
reprimida. É verdade que ninguém fala do grande feito da Cemig, qual
seja o de realizar, do início do Programa, em 2004, até hoje,
aproximadamente 180 mil ligações. É muito o que a Cemig fez? Sim.
É preciso também reconhecer isso e louvar a companhia; todavia, não
dá para admitir certas decisões. Em primeiro lugar, não se pode
admitir que se interrompa por um ano um programa tão importante
como o Luz para Todos; em segundo lugar, não se deve admitir que,
num ano como este, em que houve muitas iniciativas para se
retomarem as negociações, se faça um contrato muito aquém da
demanda reprimida, já se sabendo que nem por meio de aditivo será
possível atender a toda a demanda reprimida, sem considerar o
crescimento vegetativo. Além disso, correremos o risco de interromper
novamente o Luz para Todos em Minas Gerais.
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O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Almir Paraca pelo belo pronunciamento, já que o assunto
tratado é muito importante neste momento, bem como pela audiência
pública que realizamos ontem a requerimento de V. Exa., comandada
pelo Deputado Weliton Prado.

Em primeiro lugar, conforme V. Exa. ressaltou, trata-se de um belo
programa dos governos estadual e federal, que atende praticamente a
200 mil famílias. Isso é muito louvável; todavia, o que nos preocupa
são as famílias mais carentes. Percebemos que, em virtude da falta
de capacidade de mobilização e de proteção, muitas vezes até
política, essas famílias foram excluídas. Não podemos admitir essa
situação, pois, conforme sabemos, pessoas que inicialmente nem
sequer estavam na lista usaram de esperteza, conseguiram passar na
frente das demais e foram beneficiadas. Portanto, precisamos criar
mecanismos de fiscalização, de proteção e de exigência a fim de que
se cumpra a primeira programação, se cumpram os critérios,
considerando-se aqueles produtores que vivem no campo há muitos
anos.

Ontem conversei com um produtor que estava aqui e me disse: “Há
20 anos vivo no campo vendo a luz na minha região, agora achei que
chegava à minha casa, mas não chegou”. Precisamos ser parceiros e
cobrar fortemente para buscar uma forma de solucionar os pedidos
das primeiras pessoas que fizerem sua inscrição, que são as que mais
precisam. Parabéns. Estamos junto nessa empreitada. Muito
obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Muito obrigado, Deputado. Ontem, na
audiência pública, tivemos a presença de várias lideranças do interior.
Nenhuma das cidades ali representadas está nas áreas do Territórios
da Cidadania, que foram definidas, já sabemos, a partir dos
indicadores sociais e econômicos, do IDH, os menores do Estado de
Minas Gerais.

Quero, mais uma vez, repetir que está anunciada essa dificuldade
que enfrentaremos. Eu e outras lideranças do Noroeste de Minas, do
Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri e Deputados da região
iremos esforçar-nos e lutar para arrancar o cumprimento do
compromisso assumido de priorizar os Município do Territórios da
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Cidadania. Lutaremos por isso, Deputado Getúlio Neiva, sem
desconhecer a necessidade, também legítima, das demais regiões do
Estado.

Acredito que a solução passa pelo esforço desta Casa junto à Cemig
e ao Governador, para conseguirmos ampliar o número das ligações
para 2008. Se possível, alcançando 55 mil ligações. A Cemig já
demonstrou que tem capacidade para gerenciar muito mais do que
isso, para que possamos antecipar as novas negociações para um
novo contrato, e, aí sim, alcançar toda a demanda do programa Luz
para Todos em Minas Gerais.

Fica aqui o convite para que, o mais rápido possível, retomemos
essa discussão e trilhemos o caminho do pleno atendimento do Luz
para Todos em Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. e Srs. Deputados, imprensa aqui presente e povo do
nosso Estado, quero abordar dois assuntos nesta tarde que para mim
são de extrema importância e merecem uma reflexão mais apurada
por parte dos Deputados mineiros, da própria imprensa, do
Governador do Estado, enfim, de toda a sociedade mineira.

O primeiro assunto é uma reportagem que foi apresentada pela
“Folha de S. Paulo” no dia 23 de março, em que se retrata um estudo
solicitado pelo Banco Mundial, o Bird, sobre as autorizações
ambientais para a construção de barragens e hidrelétricas.

Eu, o Deputado Getúlio Neiva e outros Deputados temos batido na
tecla de que a burocracia ambiental, tanto por parte de órgãos do
governo federal quanto de órgãos do governo estadual, não só têm
atrasado projetos fundamentais e importantes para o Estado de Minas
Gerais e, de maneira muito especial, para a região do Norte de Minas,
como também têm afastado e até espantado a iniciativa privada e os
investidores que querem investir na construção de hidrelétricas e de
barragens.

Essa reportagem nos mostra que o empreendimento demora 2.335
dias desde a apresentação do projeto ao Ibama até a liberação da
licença de operação. Estamos falando de seis anos e meio. Esse é o
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prazo de tramitação de um projeto desde a sua apresentação até a
fase de expedição da licença de operação. Quando o empreendedor
apresenta o projeto, na primeira fase, espera 394 dias, que é o
período de concessão do termo de referência que deve ser analisado
pelo Ibama. Ou seja, entrega-se o projeto e espera-se mais de um ano
para que esse órgão faça o estudo de viabilidade e analise se esse
projeto é importante ou não, se a região tem condições de ter o
empreendimento.

A segunda fase, que demanda mais 220 dias, cabe ao
empreendedor, por meio da entrega do estudo de impacto ambiental.
Normalmente, contrata empresas para fazer o estudo detalhado. Essa
fase tem sido menor, porque é de interesse do empreendedor. Assim
que o Ibama recebe o estudo de impacto ambiental, tem mais um ano,
365 dias, para conceder a licença prévia, que geralmente não sai
antes desse prazo. Então, está tudo certo: o Ibama recebe o estudo
de impacto ambiental e leva mais um ano para conceder a licença
prévia. Após esse período, o empreendedor tem mais 144 dias, que é
a quarta fase, para solicitar a licença de instalação. E o processo volta
ao Ibama, que pede mais um ano para conceder tal licença. A última
fase diz respeito à concessão da licença de operação.

Como se tudo isso não bastasse, essa burocracia danada
desestimula qualquer tipo de iniciativa privada. Às vezes as pessoas
querem investir. Órgãos importantes como o DNOCS e a Codevasf
estão com 38 pedidos de licença ambiental junto ao Ibama, para
construção de barragens importantíssimas para a região Norte de
Minas. Além dessas dificuldades, o custo do licenciamento atinge 20%
do valor do projeto. Nesse trâmite de seis anos e meio são
consumidos 20% dos recursos do projeto.

Esse estudo feito pelo Bird mostra claramente que é necessário
fazer uma reestruturação, um estudo, porque não é possível ter
projetos importantes preparados há 10, 20 anos, prontos para serem
executados... Se tudo correr bem, o prazo cai para seis anos e meio.
Todo ano o governo federal disponibiliza recursos no Orçamento
Geral da União, como aconteceu com as barragens de Berizal,
Congonhas e Jequitaí, no Norte de Minas. Os estudos não ficam
prontos, pedem um documento, há atrasos. Parece que isso ocorre de
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forma proposital. E o dinheiro acaba sendo retirado do orçamento para
Minas Gerais, sendo transferido para outra região, outros Estados
onde não haja tamanha burocracia e se facilitem as coisas para a
instalação de barragens.

Estou dizendo isso porque, no ano passado, vivemos uma seca de
oito meses, com devastadores efeitos para o Norte de Minas, visto
que ela acabou com praticamente 10% do rebanho norte-mineiro. O
trabalhador rural não tem crédito nos bancos. Ele está devendo aos
bancos oficiais - Bancos do Nordeste e do Brasil -, e não há nenhuma
movimentação, apesar de toda a pressão feita pelas lideranças norte-
mineiras - Deputados Estaduais e Federais - e da existência de 38
projetos que, se executados e liberados, e vencidas todas essas
etapas burocráticas, com certeza absoluta vão mudar todo o
panorama e toda a economia norte-mineira.

Faço esse desabafo em conseqüência das suspeitas de que a
burocracia era muita; mas, quando vi esse estudo feito pelo Bird,
estudo que foi apresentado pela “Folha de S. Paulo”, comecei a notar
e entender que não bastam só as questões políticas em relação aos
órgãos executores: é necessário que se “bole” alguma coisa ou que se
faça um movimento para tentar diminuir esses prazos. Se tudo correr
bem, serão seis anos e meio; se houver um “encrencado” no Ibama,
uma pessoa que se ache superior a tudo e a todos, isto é, o dono da
verdade, o onipotente e onipresente, o prazo para liberação dos
projetos aumentará para 10, 12 e até 20 anos, como ocorre com a
hidrelétrica de Jequitaí.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre Deputado Carlos
Pimenta, eu o conheço bem faz alguns anos, mas não vamos contar
os anos para não ficarmos muito velhos. V. Exa. vem lutando por
Montes Claros, em defesa da nossa região. Essa queixa de V. Exa.
não só é procedente como também emergente.

A questão da seca do Norte de Minas, que os senhores sofreram no
ano passado e que continuam sofrendo ainda neste ano, deveria ter
um caráter de excepcionalidade, ou seja, de decretação de situação
de emergência ou de calamidade, para se prever a possibilidade de
que projetos dessa natureza passem por cima da “burrocracia”. Isso
não é burocracia, é “burrocracia”.
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O Brasil não conseguirá andar para a frente se continuarmos com
essa legislação alemã. É preciso criarmos uma legislação para a
realidade brasileira. Essa legislação que aí está foi importada da
Alemanha, da realidade da Europa pós-guerra, não é para um país
novo como o Brasil, que precisa desenvolver-se.

Veja, V. Exa., os números. A China consegue aplicar 8% do PIB em
infra-estrutura, enquanto o Brasil não consegue aplicar mais que 2%.
Ficamos sem infra-estrutura hídrica, de transporte, aeroportuária, por
isso temos de mudar esses critérios. Todos os Deputados mineiros,
incluídos os da bancada federal mineira, entendem que há
necessidade de se fazerem mudanças na legislação ambiental.

Deputado Carlos Pimenta, a sua região e também a minha - sem
nos esquecermos, é claro, de um pedaço da região do Deputado Almir
Paraca - estão incluídas no programa da Copanor, para receber rede
e estação de tratamento de água e esgoto em Distritos e povoados
pequenos, com 200, 300, 400, 1.000 pessoas e em cidades com
menos de 5 mil habitantes, o que levará cerca de dois a três anos
para que consigamos licença ambiental para “tirar o coco do meio da
rua”, das valas abertas.

O gado está morrendo de fome, e as populações carentes da região
do São Francisco e do Norte de Minas estão sofrendo, apesar do rio,
a falta d’água, e essa burocracia continua sistematizada.

Deputado, V. Exa. tem plena e absoluta razão em defender um
ponto de vista. Acho até que o Estado de Minas Gerais poderia tomar
a decisão ousada de acertar um procedimento com o Ibama, para que
as questões de emergência e de calamidade sejam tratadas pela
Secretaria de Meio Ambiente, pela Feam, e não pelo Ibama, e de
forma desburocratizada.

No caso específico da Copanor, teremos de pedir ao Estado que
não dependa de licença ambiental, porque, se depender, não vai
acontecer e vamos continuar arrebentados. Meus parabéns.

O Deputado Carlos Pimenta - Concordamos com o seu
pronunciamento. Essa questão deve ser levantada dia e noite na
Casa. Já vencemos uma luta enorme no final de 2006 para 2007, para
haver o início da construção da Barragem do Peão, em São João do
Paraíso. Foi uma briga de gente grande, tivemos até de trazer três ou
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quatro ônibus com pessoas de lideranças e movimentos religiosos da
região, para mostrar a desgraça que estava acontecendo. Em uma
região que tem um rio que seca todo ano, que serve mais de 3 mil
produtores rurais, queriam fazer uma barragem para perenizar o rio, e
foi uma briga doida. Conseguimos vencer, pois a sensibilidade das
pessoas de Minas falou mais alto.

Mas quero mostrar esse estudo feito pelo Bird, que chegou a
arrepiar o Presidente da República, que não estava sabendo. Quando
tomou conhecimento, o Presidente não acreditou que as coisas
acontecem dessa forma. No ano de 2003, nenhuma licença prévia foi
autorizada pelo Ibama, nenhuma licença de instalação, e apenas uma
licença de operação de um projeto que já tinha mais de 10 anos. Em
2004, foram autorizadas duas licenças prévias, duas licenças de
instalação e uma licença de operação. Em 2005, foram autorizadas
três licenças prévias; em 2006, não houve nenhuma; e, em 2007,
houve apenas uma. O estudo conclui apontando as dificuldades e
burocracias ambientais como causa do atraso na instalação das
usinas e das barragens; a falta de planejamento do governo, porque,
na hora em que a seca vem, todos ficam doidos e querem construir as
barragens; e a interferência indevida do Ministério Público.

Então penso que esse pessoal deve ter um pouco mais de bom-
senso, sair um pouco mais dos gabinetes, conhecer a região Norte
mineira, ter um encontro com o DNOCS e com a Codevasf, sentir-se
envergonhado quando o nosso dinheiro e recursos previstos para
Minas Gerais no Orçamento da União são desviados, como aconteceu
quando o Ministro Ciro Gomes tirou o dinheiro de Congonhas e
mandou para o Ceará, quando os recursos para a Barragem de
Berizal - mais de R$30.000.000,00 - saíram de Minas e foram para o
Ceará, com Ciro Gomes como Ministro, coincidentemente. Portanto
são situações como essas que não podemos aceitar. É muito bonito
fazer audiências públicas e levantamentos, mas não dão em nada.
Temos a obrigação de tentar interferir e colocar o governo de Minas
nessa jogada, senão vamos acabar perdendo dinheiro, principalmente
para os Estados nordestinos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público que nos assiste pela TV Assembléia, trouxemos a esta tribuna
um assunto muito relevante, que diz respeito à cidade de Pedro
Leopoldo, governada pelo Prefeito Marcelo Gonçalves. O Prefeito foi
nosso colega, Deputado nesta Casa por três mandatos, homem sério
e honrado, médico ginecologista e obstetra, homem de bem e que faz
um trabalho brilhante em Pedro Leopoldo, mas não é da pessoa do
atual Prefeito que falaremos.

Trouxemos, na verdade, uma decisão judicial do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, Processo nº 05.028085-3, em que são
réus Ângelo Tadeu Viana Pereira, Maria Mônica Barbosa e Rosilene
Fátima da Silva. Decisões acertadas como essa do Poder Judiciário
vêm fazendo com que se exerça o devido controle que deve ter a
administração pública e se proceda à responsabilização dos gestores
à medida que eles passam o cargo público ou o detêm.

Na inicial, Presidente, vemos o que se segue. (- Lê:)
“O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela Promotoria de

Justiça da Comarca de Pedro Leopoldo, ofereceu denúncia em
desfavor de Ângelo Tadeu Viana Pereira, Maria Mônica Barbosa e
Rosilene Fátima da Silva, qualificados nos autos, como incursos no
art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/67, c/c o art. 29 do Código Penal,
narrando a peça acusatória que: “(...) o primeiro denunciado foi
Prefeito de Pedro Leopoldo no exercício de 2001 a 2004, tendo
nomeado a segunda e a terceira denunciadas suas auxiliares. (...) Ao
deixarem o cargo em 21/12/2004, os denunciados levaram consigo,
para suas residências, o arquivo do Município”. Os réus foram
notificados e apresentaram defesa no prazo legal. A denúncia foi
recebida aos 5/6/2006.

Os réus foram interrogados. Por ocasião do interrogatório, negaram
os fatos que lhes foram imputados. O primeiro réu asseverou que as
caixas que estavam no caminhão não eram essenciais para a
Prefeitura, uma vez que os documentos contidos nelas são segundas
e terceiras vias ou cópias reprográficas, cujos originais estão no
Arquivo Central da Prefeitura. A segunda ré informou que, ao final da
gestão, levou consigo os objetos encontrados na caixa 1-B, a pedido
do primeiro réu.” Ou seja, do ex-Prefeito. “A terceira ré asseverou que
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os objetos encontrados nas caixas AS-01 a AS-017 eram papéis e
objetos que estavam na mesa e nas prateleiras de uso pessoal da
depoente. Acrescentou que não havia documentos originais, exceto
de uso pessoal, e que ninguém nunca lhe pediu para que levasse
esses documentos para sua casa.

Apenas o réu Ângelo apresentou defesa prévia e arrolou
testemunhas. Foi autorizada a devolução do material cedido pelo
terceiro, Cláudio, para auxiliar na preservação da prova. Decisão
irrecorrida. Diligência cumprida.”

Feitas essas considerações iniciais, destacamos outro texto da
sentença, que vemos mais adiante. (- Lê:)

“O próprio denunciado não nega a posse das caixas e dos
documentos nem o destino que daria a elas. É de se conhecer a
confissão, ainda que não diretamente atrelada às imputações
ministeriais. O denunciado Ângelo”, ex-Prefeito de Pedro Leopoldo,
“ainda afirma ser imprestável o material apreendido como prova, na
medida em que o conhecimento de seu conteúdo tornou ...”

Um pouco mais adiante, Presidente, ao abordar o mérito da decisão,
o Juiz apresenta o seguinte trecho, que destacamos: “Houve, por
outro lado, o dolo consciente de levar para si e apropriar-se dos
documentos - grande parte dos quais eram documentos originais, e
não apenas cópias inúteis ou desnecessárias para o Município”.

Ou seja, em 1o/1/2005, o Prefeito Marcelo Gonçalves assumiu o seu
mandato, depois de passar por uma árdua campanha, em que sofreu
pressão da própria mídia regional mineira - até mesmo com a
publicação de uma pesquisa de boca de urna que dava larga
vantagem, da ordem de 16 pontos percentuais, a seu adversário.
Mesmo assim, passando por todas as dificuldades, o Prefeito
conseguiu ganhar a eleição de forma decente, limpa e transparente.

Lógico que aquele que ganha uma eleição, assume o Município e vê
que o seu antecessor está levando, num caminhão-baú, uma série de
documentos pertencentes à Prefeitura tem de ficar preocupado. A
saída desses documentos, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, trouxe uma série de prejuízos administrativos ao
Município de Pedro Leopoldo. Eram guias de internação e diversos
documentos da rotina burocrática do Município, que, ao serem
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levados para a casa do ex-Prefeito, de nome Ângelo Tadeu Viana
Pereira, emperraram todo o trabalho de atendimento da Prefeitura na
saúde, na área social e no próprio pagamento de funcionários.
Obviamente, o Prefeito não poderia calar-se.

Mais do que isso, no dia em que foram apreendidos os citados
documentos, a Promotora de Justiça foi ao lugar dos fatos,
acompanhou toda a apreensão dos documentos, que foi feita pela
Polícia Militar, e houve todo o acompanhamento da perícia técnica.
Como não poderia ser diferente, a sentença diz que a autoridade
policial comunica ao Instituto de Criminalística que as caixas foram
colocadas num cômodo lacrado, na presença de um Perito Criminal
lotado em Pedro Leopoldo. Portanto o Ministério Público acompanha
de perto, o Instituto de Criminalística faz o laudo pericial, a polícia
acompanha, é lavrado o auto de apreensão dessa documentação, o
Delegado produz o inquérito e o Ministério Público o acompanha.
Obviamente, o Ministério Público denunciou o ex-Prefeito e as suas
duas assessoras pela apropriação indevida desses documentos, o
que trouxe uma série de transtornos para a atual administração.

Sr. Presidente, quando a população está cumprindo o seu papel no
exercício da cidadania, denunciando, as autoridades agem em tempo
hábil e o Ministério Público e o Judiciário tratam do assunto com a
celeridade necessária, certamente exercemos o chamado controle
social formal, ou seja, a sociedade ajuda e as autoridades concretizam
o que é necessário.

Em que pese a o ex-Prefeito Ângelo Tadeu Viana Pereira e as suas
duas auxiliares, Maria Mônica Barbosa e Rosilene Fátima da Silva,
alegarem que os documentos não serviriam, eles trouxeram inúmeros
prejuízos para a administração de Pedro Leopoldo. Quem sofreu com
isso? Certamente, o primeiro impacto foi a própria administração, que
ficou sem a documentação, sem toda a rotina burocrática para dar
seqüência a uma série de atos administrativos que estavam sendo
realizados. Não se pode parar. Se se troca o Prefeito e há um cidadão
fazendo um tratamento de saúde, aqueles documentos estão
guardados; se há um atendimento na área social, com relação a
ONGs ou ao serviço social da Prefeitura, ele não pode parar.
Infelizmente, não foi assim que o ex-Prefeito pensou. Ele pensou de
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forma criminosa, para utilizar criminosamente aquela documentação,
que julgou que, por ser Prefeito, poderia levar para casa.

Na sentença, o ilustre magistrado diz que, em que pese a ser
Prefeito, não poderia ele ter levado os documentos. Os documentos
não pertencem à pessoa física do Prefeito, mas à pessoa jurídica da
Prefeitura, como um acervo, como documentos oficiais. Isso consta na
decisão que passamos a relatar. Sr. Presidente, o Juiz diz: “Na
terceira fase, ausentes causas gerais ou especiais de aumento ou
diminuição de pena, torno-a definitiva em dois anos de reclusão, a ser
cumprida no regime inicialmente aberto”.

Portanto, o Prefeito foi condenado a dois anos de reclusão,
inicialmente no regime aberto.

Mais adiante, Sr. Presidente, aquele fundamento à sua decisão a ser
cumprida no regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, c/c
o § 3º, do Código Penal. Letra “d”. A pena acessória: conquanto
prevista constitucionalmente a suspensão dos direitos políticos
durante a duração da reprimenda, conforme prevê o Decreto-Lei nº
201/67, ainda prevê pena acessória da inabilitação, pelo prazo de
cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação, que se aplicará ao réu a partir do trânsito em julgado.

Essa é a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais: “Levando em conta a natureza do delito, reconheço
presentes elementos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código
Penal. Nestes termos, substituo a pena aflitiva por sanção pecuniária
no importe de um salário mínimo, a ser pago em favor do
estabelecimento beneficente a ser indicado pelo juízo da execução em
10 dias contados da data colocada nos autos. Aplico-lhe, ainda, pena
de prestação de serviços comunitários em estabelecimento a ser
designado pelo juízo da execução à razão de uma hora por dia de
privação, à razão de oito horas semanais, permitido o cumprimento
em prazo menor não inferior à metade da pena imposta, ou seja, não
inferior a um ano. Não se implementou qualquer prazo prescricional
em abstrato ou em concreto. Suspendo seus direitos políticos durante
a reprimenda, conforme consta nas fls. 905 deste processo”.

Sr. Presidente, essa decisão do Tribunal de Justiça, assinada,
nesses termos, pelo Juiz de Direito Otávio Batista Lamônaco, traz com
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clareza que a Justiça, nesse aspecto, agiu de forma ágil, com
celeridade e no tempo em que deveria ter realizado o seu trabalho.
Portanto queremos cumprimentar o Poder Judiciário e o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais pela decisão, que, neste caso,
felizmente não foi intempestiva; aliás, uma decisão que ocorreu com
certa celeridade, cuja resposta veio em tempo hábil. O Prefeito foi
condenado a dois anos de reclusão, convertida em trabalhos
realizados para a sociedade beneficente e em pagamento de multa;
todavia, estão suspensos por cinco anos os seus direitos políticos.

Parabéns ao Poder Judiciário. Certamente a população de Pedro
Leopoldo está tomando conhecimento dessa decisão. Espero que
sirva de exemplo - aliás, esse é um dos objetivos das punições
previstas no Código Penal Brasileiro e nas áreas cíveis. A punição tem
seu caráter pedagógico, ou seja, de dar exemplo para que os demais
agentes públicos não pratiquem atos irregulares da forma como o Sr.
Ângelo Tadeu Viana Vieira, ex-Prefeito de Pedro Leopoldo, praticou
durante a sua gestão de 2001 a 2004.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras parabenizando o Tribunal
de Justiça e, obviamente, o Juiz e o Ministério Público, que tão bem
conduziram esse processo na Comarca de Pedro Leopoldo.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Esta foi realmente uma
semana muito movimentada. Gostaria de agradecer a todos os
parlamentares desta Casa, pois conseguimos, com muito êxito, a
aprovação de mais um projeto. Fui um dos Deputados que mais
apresentaram projetos nesta legislatura. Conseguimos, mais uma vez,
aprovar um projeto importante, que se refere à distribuição de
sementes de alta qualidade aos pequenos agricultores e à agricultura
familiar. Houve o veto do Governador.

Sabemos que não é fácil derrubar veto nesta Casa, mas
conseguimos derrubar o veto do Governador, que deverá ir para
sanção e se tornará lei.

Também realizamos ontem uma grande audiência pública, a
requerimento do Deputado Almir Paraca, e esperamos que a Cemig e
os órgãos competentes, inclusive os do governo federal, agilizem a
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retomada do programa Luz para Todos, que está parado há
praticamente um ano. Infelizmente o sonho da energia elétrica virou
pesadelo. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, da
qual sou Presidente, realizou sete reuniões para discutir a continuação
do programa, e esperamos que ele seja retomado o mais rápido
possível. Em todas as reuniões, foi muito importante a pressão e a
mobilização da população, que garantirá a retomada do programa Luz
para Todos.

Realizamos uma grande reunião nesta Casa na qual estiveram
presentes os funcionários administrativos da Polícia Civil e, pasmem,
muitos servidores administrativos do Estado, os quais trabalham há
mais de 20, 30 anos, e possuem o provento básico de R$97,00!
Menos de R$100,00 é o provento básico de alguns servidores
administrativos da Polícia Civil, que às vezes fazem de tudo. Esse é
um salário de fome, uma miséria. Não dá para acreditar nisso.
Portanto solicitamos o apoio dos Deputados desta Casa, de todos os
partidos, a fim de que levem essa realidade ao Governador e
possamos nos reunir, debater, discutir e resolver o problema. Trata-se
de uma categoria pequena - em torno de 900 servidores em todo o
Estado de Minas Gerais. Então são poucos servidores. Em 15 anos, o
Orçamento do Estado triplicou, ou seja, de R$10.000.000.000,00
passou para R$35.000.000.000,00, e esses servidores não tiveram
nem mesmo um centavo de aumento, estão recebendo um salário de
humilhação, vergonhoso. Aquele que me está ouvindo agora não tem
nem como acreditar. Pasmem, eles recebem um provento básico de
R$97,00! Isso é verdade, isso acontece no Estado de Minas Gerais.
Esperamos que o problema seja resolvido.

Também estivemos reunidos em nosso gabinete com os servidores
que prestaram concurso para a Secretaria de Fazenda em nosso
Estado. O concurso vencerá em outubro; a Secretaria contratou
servidores terceirizados, mas não convoca esses servidores para
tomarem posse. Queremos a contratação imediata dos servidores que
passaram no concurso público, a maneira mais legítima de ingresso
no serviço público. Não é por indicação nem apadrinhamento, mas por
mérito, por merecimento. Por que esses servidores não foram
empossados até hoje? Vamos cobrar e, se não houver uma
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determinação urgente por parte do governo, daremos entrada a uma
ação no Ministério Público. Realizaremos audiência para discutir isso,
da mesma maneira como fizemos para discutir o problema dos
servidores dos cartórios, que foram nomeados e tiveram seu problema
resolvido.

Outro assunto sobre o qual não poderia deixar de falar diz respeito a
nossa caravana pela redução da energia elétrica, a qual continua com
muita força. Percorremos alguns Municípios do Triângulo, e neste
momento a caravana está em Frutal, já esteve em Itapajipe, Prata,
Campina Verde, Capinópolis, Canápolis e Ituiutaba. Ontem estivemos
em Iturama, e gostaria de agradecer ao “Pombo”, ao “Gil”, ao “Sapo”,
às pessoas que contribuíram no recolhimento das assinaturas do
abaixo-assinado em Iturama e Monte Carmelo. Continuamos com a
campanha na Região Metropolitana, no Sul e no Norte de Minas;
enfim, em todas as regiões do Estado. Combinaremos agora mais
uma audiência pública da Aneel para o dia 7. Essa será a audiência
decisiva, e dia 7 será o último prazo. Ficaremos acampados, de vigília,
na Aneel.

Vamos participar da audiência pública, pressionar, apresentar
dados,  documentos,  e solicitar à Agência Nacional de Energia
Elétrica - Aneel - que a redução da conta seja superior a 15%, porque
a Cemig teve grande lucro.

Conseguimos provar várias falhas no processo, entre elas posso
destacar o número de escritórios comerciários. Hoje temos 197
escritórios, e a Cemig disse que eram praticamente mais que o dobro:
398. Conseguimos provar que essa não era a realidade. Além disso, a
empresa possui 6.370.000.000 clientes, mas declarou 6.908.000.000.
Então declarou ter um número maior de contas que o declarado à
Aneel. Praticamente declarou mais de 500 mil contas que não
existem. Está registrado no documento encaminhado à Aneel,
justamente para majorar, garantir que a redução do valor da conta de
luz seja menor.

Conseguimos provar também a questão dos postes. De cada quatro
postes, a empresa alega que troca um por ano em todo o Estado de
Minas Gerais. Pergunto a quem me está ouvindo: “Neste ano, foi
trocado algum poste na frente da sua casa, em seu quarteirão? Em
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quatro anos, todos os postes do Estado de Minas Gerais são
trocados? Você acredita que, em quatro anos, todos os postes do
Estado, da sua região, da sua cidade, do seu bairro, do seu
quarteirão, da sua rua, são trocados? Isso é realidade?”.

Deixo a pergunta no ar. Fizemos a mesma pergunta à Aneel e
cobramos dela uma fiscalização. Entregamos cerca de 500 mil
assinaturas. Aproveito para agradecer a todas as pessoas que
assinaram o abaixo-assinado, que contribuíram, de uma forma ou de
outra, para a redução do valor da conta de luz. De todas as
concessionárias do País, foi o maior número de pessoas que
enviaram propostas da Aneel.

A campanha foi um sucesso, pois, apesar da perseguição, da
pressão, erguemos a cabeça e fomos para cima. Agimos da mesma
maneira como agimos com a Taxa de Incêndio. Muitos duvidaram que
havia a possibilidade de acabarmos com a Taxa de Incêndio para as
residências e com a taxa para chamar a polícia, e conseguimos
acabar com elas no Estado de Minas Gerais.

Tenho a certeza de que, em mais de 56 anos da Cemig, nunca
houve redução da conta de luz. Será a primeira vez na história que
essa conta não terá aumento; pelo contrário, será reduzida. Vamos
ficar lá até o último minuto para garantir que a redução seja acima de
15%. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e
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 2.160 e 2.161/2008, da Comissão de Educação, e



285

2.162/2008, da Comissão de Política Agropecuária. 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
Educação - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 2/4/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.049 e 2.054/2008, do Governador do Estado; e
dos Requerimentos nºs 2.048/2008, do Deputado Doutor Viana;
2.061/2008, do Deputado Carlin Moura; 2.068/2008, da Deputada
Gláucia Brandão; 2.070/2008, do Deputado Jayro Lessa; 2.102, 2.103,
2.105 a 2.107, 2.109 e 2.110/2008, da Comissão de Participação
Popular; 2.116/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho;
2.118/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 2.120/2008, do
Deputado Delvito Alves; 2.124/2008, do Deputado Elmiro Nascimento,
e 2.126/2008, do Deputado Doutor Viana; de Meio Ambiente -
aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 2/4/2008, dos Requerimentos
nºs 2.085/2008, do Deputado Doutor Viana, e 2.097/2008, da
Comissão de Participação Popular; de Turismo - aprovação, na 8ª
Reunião Ordinária, em 2/4/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.065 e
2.117/2008, do Deputado Eros Biondini; e dos Requerimentos nºs
2.093/2008, do Deputado Alencar da Silveira Jr.; 2.099/2008, da
Comissão de Participação Popular, e 2.121/2008, do Deputado Jayro
Lessa; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 8ª Reunião
Ordinária, em 2/4/2008, dos Requerimentos nºs 2.086/2008, do
Deputado Carlin Moura; 2.095/2008, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça; 2.117/2008, da Deputada Ana Maria Resende, e
2.125/2008, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir
Paraca solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente, público da TV Assembléia, gostaria,
neste momento, de retratar alguns fatos, algumas análises e
abordagens acerca do momento que estamos vivendo no País e de
como lidar com esse cenário em que, segundo avaliação nossa,
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devemos avançar.
No mês de março foi realizado em Brasília o Ato Político pelas

Reformas Democráticas, organizado pelas Fundações Perseu Abramo
(PT), João Mangabeira (PSB), Leonel Brizola–Alberto Pasqualini
(PDT), Maurício Grabois (PCdoB) e Republicana Brasileira (PRB). Foi
um ato realizado no Congresso Nacional. Estávamos presentes eu, o
Deputado Carlin Moura, do PCdoB, e o Deputado Weliton Prado.
Havíamos marcado, nessa mesma data, uma audiência na Aneel, que
acaba de ser relatada pelo Deputado Weliton Prado, para discutirmos
a revisão tarifária da Cemig e para tratar da retomada do programa
Luz para Todos em Minas Gerais.

Além dos partidos aos quais estão vinculadas as citadas Fundações,
lideranças da sociedade também começam a se engajar nessa luta.

De que se trata essa mobilização cívica em prol das reformas
democráticas? O próprio nome já diz: reformas democráticas, e não
contra-reformas, como as que foram feitas ou tentadas em governos
anteriores. Além do mais, trata-se agora de articulá-las num debate
único, resguardadas suas especificidades. O plano de
desenvolvimento da educação, a reforma tributária, a política, o plano
decenal referente à infra-estrutura energética, o debate sobre as
reformas urbana e agrária, enfim, todos os Projetos Estruturantes -
como o PAC e o Territórios da Cidadania, entre outros -, em
andamento no País, demandam um tratamento unificado.

Nesse aspecto, quero ressaltar duas importantes questões. A
primeira é o quadro de maior capacidade para enfrentarmos as
turbulências internacionais. A segunda é a recuperação de nossa
estrutura de planejamento de longo prazo, ocorrida a partir de 2003,
com a posse do Presidente Lula.

Apesar de que nenhum país deve considerar-se imune ao estouro
da “bolha imobiliária” dos Estados Unidos, o Brasil surpreende até
mesmo os analistas conservadores internacionais. Aliás, é bom que
se diga: essa crise, que nasce da agiotagem financeira junto à classe
média norte-americana, é apenas mais um sintoma de uma crise geral
que persiste desde 1973. E o Brasil do governo Lula resiste a ela.
Basta vermos o investimento estrangeiro direto - IED - no mês de
janeiro em nosso país: simplesmente dobrou em relação a janeiro de
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2007. Mesmo o saldo negativo, também em janeiro de 2008, nas
transações correntes se deve mais à qualidade das importações do
que a uma inversão da tendência virtuosa de nossa balança
comercial, desde o início do primeiro governo Lula. Nossas reservas
chegam a US$7.000.000.000,00 a mais do que nossa dívida interna
líquida, fato inédito da história do País. A inflação sob controle hoje é
apenas mais um indicador de nossa estabilidade.

As recentes descobertas de petróleo e gás somam-se às reservas
consolidadas - ou seja, aquelas conhecidas - desses combustíveis
fósseis, que atingem níveis também inéditos. O mercado interno está
aquecido, a geração de empregos com carteira bate recordes
sucessivos.

As instituições do Estado funcionam regularmente, processando os
eventos que antes paralisavam o País, como eventuais denúncias
sobre mau uso do dinheiro público: o Ministério Público, a Polícia
Federal, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da
União agem sob a fiscalização da imprensa e de organismos civis que
acompanham a execução orçamentária no plano federal, também com
inédito rigor. Ressalte-se aí o pleno funcionamento de CPIs, que, em
governos anteriores, eram tuteladas, quando não engavetadas.

Do ponto de vista do planejamento de médio e longo prazos, sem
alarde o governo Lula vai recuperando essa frente de atuação do
Estado. A partir de 2003, o BNDES, por exemplo, começa a definir
suas políticas de financiamento, tendo como referência projetos
estruturantes articulados e voltados para a recuperação da infra-
estrutura do País. As universidades e instituições públicas de
pesquisa e inovação foram fortalecidas. O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - Ipea - adquire um novo papel, como órgão
vinculado ao Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, repondo suas atribuições de pensar o Brasil no longo
prazo.

Colegas parlamentares, o que deduzo de tudo isso é que o Brasil
está maduro para avançar rumo a reformas que há muito são
reclamadas em nosso país. Evidentemente, o Brasil não vai parar
para debater reformas. Muita coisa já está em andamento. Na infra-
estrutura, temos o PAC; na educação, o Plano de Desenvolvimento da
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Educação; na política agrícola, temos o Territórios da Cidadania,
unificando dezenas de ações de vários ministérios, na perspectiva de
fortalecer a agricultura familiar; e assim por diante.

Tão significativa quanto essas e outras medidas estruturantes,
temos a urgência da reforma tributária. Sr. Presidente, colegas
parlamentares, proponho que esta Casa aceite a proposta do PCdoB,
do PSB, do PDT, do PRB e do PT. Que, em Minas Gerais, façamos o
debate que está sendo proposto nacionalmente. Que possamos todos
nós, com a competência e o engajamento que temos, participar e
ajudar na construção desse debate. O Brasil vive um momento bom. A
articulação de múltiplas ações estruturantes, sua institucionalização, o
esforço para torná-las perenes são desafios contemporâneos. É isso o
que vai completar a virada econômico-social que desejamos para
Brasil.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, nessa mesma linha, de trazer a
público uma pesquisa veiculada ontem, na grande imprensa, feita em
34 países, apontando que 44% das pessoas acreditam que o Brasil
exerce uma influência positiva no mundo. A sondagem, encomendada
pelo Serviço Mundial da BBC e divulgada ontem, registrou a opinião
de cerca de 18 mil pessoas, em 34 países, sobre a influência exercida
no mundo por outros países. Portanto, há aqui mais um registro, desta
vez uma percepção não do público interno, que vem demonstrando
em pesquisas sucessivas uma aprovação consistente e crescente da
avaliação do governo Lula e do próprio Presidente, fruto do avanço
em todos os indicadores sociais e econômicos do País e da maré
positiva que estamos vivendo no Brasil.

A propósito, gostaríamos de fazer um registro na linha do jornalista
Elio Gaspari, que vem fazendo uma comparação dos oito anos dos
governos Fernando Henrique e Lula. Esse jornalista, sempre muito
contundente nas suas críticas, vem, nas últimas semanas,
reconhecendo os esforços, os avanços e as conquistas do governo
federal e do Presidente Lula.

Num artigo de ontem, Elio Gaspari declara que Lula construiu a sua
agenda política, a sua agenda de governo, e que ninguém conseguirá
tirá-lo do trilho, que ninguém conseguirá demover o Presidente de sua
determinação quanto aos avanços e conquistas, que ele vem
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conduzindo para o País.
Elio Gaspari também fala que o Presidente Fernando Henrique

Cardoso fez, entre outras conquistas, o que é bem verdade, uma
significativa - a promoção da estabilidade da moeda - e que a era Lula
herdara, recebera do governo Fernando Henrique essa estabilidade,
que se impôs, com toda a naturalidade. Obviamente todas as ações e
projetos propostos pelo governo Lula assentam-se sobre a
estabilidade da moeda.

Mas Elio Gaspari observa ainda o “pós-Lula”, termo também
utilizado pelo nosso Governador. Sabemos que o Governador Aécio
neves, que se propõe como um dos pretensos candidatos à sucessão
do Presidente Lula, vem falando do momento pós-Lula, do perfil do
sucessor para atuar nesse cenário pós-Lula, que é exatamente aquele
que propõe o avanço das conquistas que já se configuraram no
cenário nacional, de modo que possamos cuidar de aprofundar as
mudanças, de aperfeiçoar todo esse sistema de proteção social, de
ampliação das oportunidades e da geração de trabalho e renda, de
aumento do acesso a serviços públicos de qualidade, de
universalização de direitos básicos da cidadania. Portanto, o pós-Lula
certamente será um tempo marcado pela ampliação da cidadania,
pela radicalização da democracia, pelo aprofundamento das
oportunidades e pela melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.
Esperamos que todos nós, lideranças públicas deste país, estejamos
à altura desse desafio. Sabemos que todos nós devemos atuar em
prol dessa nova agenda construída pelo governo Lula, a qual é
positiva e está alavancando o desenvolvimento do Brasil, gerando
maiores e melhores oportunidades e condições de vida para a grande
maioria da população brasileira; ela dá poder à população, amplia a
capacidade de consumo e de produção brasileira e cria um círculo
virtuoso que, certamente, sobreviverá na era pós-Lula.

Devemos atuar de modo a aprofundar as reformas democráticas e
nas áreas de educação, saúde, segurança pública, geração de
trabalho e renda; precisamos avançar para que o Brasil possa estar à
altura do que merecem os brasileiros e, como uma grande mãe
generosa, possa, de fato, acolher todos os seus filhos, com eqüidade
e justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - 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 Tiago Ulisses, é uma
honra elevada assumir a tribuna sob o comando de V. Exa.,
companheiro de tantas jornadas, amigo de velha data, cuja família nos
é ligada e constitui uma das expressões do Parlamento mineiro.

Sr Presidente, falarei de dois importantes encontros que tivemos ao
longo da semana, um dos quais foi na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. Foi publicada hoje, no “Minas Gerais”, a definição clara da
instalação de duas áreas alfandegadas: o porto seco de Montes
Claros e a Zona de Processamento de Exportação - ZPE - de Teófilo
Otôni. Os acertos estão sendo feitos. Estiveram aqui vários
companheiros: Carolino Brito Neto, Presidente da Cooperativa de
Laticínios de Teófilo Otôni, onde está sendo feito um trabalho de
financiamento para a fábrica de leite e de soro em pó; e Kalil Kassim
Elawar, Presidente da ZPEX, empresa administradora da ZPE de
Teófilo Otôni. Há projetos de médio e longo prazos. Há 20 anos,
estamos lutando pela ZPE. Finalmente, o Presidente da República
honrou-nos com a sanção, por meio de medida provisória, da lei que
autoriza o funcionamento da ZPE única da região Leste de nosso
Estado.

Sr. Presidente, outras preocupações surgem e nos deixam arredios
no que tange à probabilidade de um crescimento avantajado para as
regiões mais pobres do Estado, localizadas acima do paralelo 18.
Refiro-me às regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais. Essas
preocupações têm sido demonstradas por alguns companheiros. Hoje
mesmo os Deputados Almir Paraca e Carlos Pimenta tocaram nesse
assunto. O próprio Deputado Weliton Prado, de maneira diferenciada,
tem abordado sobre o Luz para Todos.

Sr. Presidente, veja que fato interessante. Realizamos nesta Casa,
durante dois dias, um debate para tratar de questões relativas ao meio
ambiente. Antes havíamos realizado um debate na Comissão de
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Política Agropecuária, para tratar do Decreto nº 44.309, que, no que
tange ao licenciamento ambiental, passou a prever multas pesadas
aos pequenos produtores rurais no desempenho de qualquer
atividade. O Secretário José Carlos Carvalho reconhece que o
Decreto precisa ser alterado, já consentiu nisso. Durante o seminário,
foi-nos prometido que seria providenciado, imediatamente, outro
decreto para substituir o Decreto nº 44.309, mas, lamentavelmente,
até agora, isso não aconteceu. Diante disso, solicitamos à Seplag, às
demais secretarias ou aos órgãos do governo por onde esse Decreto
terá de passar mais celeridade nessa questão, considerando-se o
desespero que se implantou, especialmente nas regiões mais pobres
do Estado. O cidadão de Salto da Divisa, por exemplo, para fazer um
pequeno desmatamento, terá de ir a Governador Valadares pedir uma
licença ambiental. Todavia, ele não tem dinheiro nem sequer para
chegar a Almenara, quanto mais para ir a Valadares, onde precisará
permanecer durante um ou dois dias.

Em Minas Gerais, a questão ambiental está travando o
desenvolvimento. No Norte de Minas, 48 barragens estão empacadas
por causa da licença ambiental. O mesmo acontece com três usinas
hidrelétricas, uma das quais se situa em Carlos Chagas. Quanto a
esta usina, acontece algo interessante. Como Secretário Adjunto de
Recursos Hídricos, em 1995, firmei compromisso com a construtora
Queiroz Galvão em relação a essa questão. Conseguimos, então,
fazer a usina de Nanuque, que foi aprovada na mesma época e já
está operando integrada ao sistema Cemig. Entretanto, não
conseguimos a usina de Carlos Chagas, por causa de 0,5ha ocupado
por um quilombola. A área de meio ambiente não consegue superar
essa dificuldade. A Queiroz Galvão ofereceu 10ha, em área anexa,
para substituir o 0,5ha do quilombola. No entanto, isso não resolve,
pois é necessário haver laudo de um certo instituto histórico. Essa
filosofia ambientalista importada da Alemanha está trazendo um
enorme prejuízo para Minas Gerais. O Secretário José Carlos
Carvalho já entendeu que é preciso mudar a legislação.

Além de estabelecer outras Suprams, que são as regionais da Smad
no Estado, já foram instaladas oito. É preciso instalar outras. A de
Teófilo Otôni, por exemplo. É um absurdo uma região pobre como a
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nossa ter de reportar-se a Diamantina. Não há nenhuma estrada
direta para Diamantina. Precisamos fazer um monte de curvas para
chegar até Diamantina. E Diamantina está distante de Santo Antônio
do Jacinto 700km. Não há como as pessoas procurarem uma Supram
para buscar licenciamento ambiental nessas distâncias.

Sr. Presidente, Deputado Tiago Ulisses, veja nossas preocupações.
Fizemos aqui uma lei que permite aos pequenos produtores, às
Prefeituras e às cooperativas fazer as suas microdestilarias de álcool
para o próprio produtor usar o álcool na condução dos seus veículos,
máquinas e equipamentos, para as cooperativas usarem com os seus
cooperados sem essa fantasia fantástica que existe por aí do alto
custo do transporte a álcool.

Ainda ontem estivemos em audiência pública da nossa Comissão de
Política Agropecuária em Uberaba, onde a queixa dos munícipes é ter
de produzir o álcool e mandar para a refinaria da Petrobras para fazer
a tal da homogeneização. E é devolvido. São cerca de 2.000km,
1.000km para ir e outros 1.000km para voltar. Aí está o problema do
Brasil.

Ora, você tem na bomba de gasolina um instrumento rico que
controla a qualidade da gasolina. Existe também o equipamento que
controla a qualidade do álcool. Por que o álcool não pode ser
produzido e consumido em Itumbiara? Por que o álcool tem de fazer
esse passeio? Este país é um país de fantasia, é um país fantástico.

Como podem elaborar um critério de controle de distribuição de um
produto renovável como o álcool, um exemplo para o mundo, e temos
a obrigação de assistir a essa história de se fazer alcooduto, mas não
se pode produzir o álcool aqui e consumir aqui mesmo, sem o custo
do transporte. Uma mercadoria barata, cujo preço é acrescido em
virtude do transporte. Precisamos reduzir essa fantasia no Brasil.

Temos de seguir o modelo chinês, que está dando uma lição aos
Estados Unidos e à Europa. A China precisa servir de lição também
para o Brasil. Os chineses aplicam 8% do PIB em infra-estrutura; no
Brasil, aplicamos 2% em infra-estrutura. Já não temos portos,
aeroportos nem rodovias. Há um estrangulamento fantástico.

E vem aí essa necessidade de transportar o álcool. Farão um
alcooduto em Goiás e Mato Grosso, para trazer o álcool para o Rio de
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Janeiro, para a refinaria, e depois ir para São Paulo e Minas Gerais.
Sr. Presidente, não dá para entender essas coisas. Não
compreendemos como o Brasil pode querer crescer mais
rapidamente, gerar empregos para seus filhos, produzir mais.

Temos um potencial de crescimento muito maior do que a China,
que tem 1.300.000.000 habitantes, e estamos na faixa apenas de 190
milhões e com um fantástico território para explorar, com riquezas
minerais abundantes. E a minha região sofre, porque não tem porto
nem estrada de ferro próximos.

As regiões Noroeste, Nordeste e Norte do Estado, as partes mais
pobres de Minas acima do Paralelo 18 não têm uma saída para a sua
produção ou mercadorias. E lá temos jazidas de minério de ferro
abundantes e de boa qualidade nas regiões de Rio Pardo, Porteirinha,
Montezuma, mas não podemos explorar. Parece que agora a
Votorantim vai fazer a exploração. Já está planejando e projetando um
mineroduto, que não é interesse do Estado. O interesse do Estado
seria ter uma estrada de ferro para carrear também os outros
produtos.

Temos ainda a proposta da Aracruz Celulose de gastar
R$1.000.000.000,00 em plantio de florestas naquela região. Mas
também não há transporte. Na região já temos 120.000ha plantados,
de Capelinha para cima, até chegar a Minas Novas. Não são
utilizados por causa da dificuldade do transporte. Então, continua o
problema do transporte.

Além desse Decreto nº 44.309, que está matando os pequenos
produtores rurais, a lei das microdestilarias não foi regulamentada até
hoje, Sr. Presidente. Esta Casa trabalhou, produziu um bom projeto,
que foi aprovado, sancionado e virou lei. Mas não fazem a
regulamentação, o que muito nos preocupa.

Por outro lado, existe o problema da lei florestal. Minas tem um
déficit florestal fantástico. Mais da metade das nossas indústrias de
ferro-gusa está paralisada por falta de carvão. O grande drama que
temos na nossa região é que o restinho de mata existente ali está
virando carvão, porque não há floresta plantada para fazer carvão
suficiente com o objetivo de abastecer as indústrias de gusa.

É preciso implantar uma nova lei florestal imediatamente. Aliás,
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estamos esboçando-a na Comissão de Política Agropecuária.
Cansamos de esperar que essa iniciativa parta do governo. Então,
vamos elaborar, vamos provocar. Se o governo mandar uma lei, tudo
bem, recolhemos a nossa, mas vamos apresentar a nossa lei florestal.
Não é possível, para plantar árvores em regiões degradadas e
desmatadas, onde a voçoroca está “comendo” os morros, entulhando
e assoreando os rios, esperar essa dependência do licenciamento
ambiental.

Então, a nova lei florestal também sofre com a questão do meio
ambiente. É preciso permitir que se plante. O engenheiro agrônomo, o
proprietário do empreendimento dá o termo de responsabilidade, dá o
ART e paga a diferença.

Sr. Presidente, até o Luz para Todos às vezes tem problema com o
meio ambiente. Falarei sobre esse programa mais tarde e contarei
uma historinha. Mas gostaria de me ater, nessa primeira parte do meu
pronunciamento, aos graves problemas causados pela legislação
ambiental de Minas Gerais. A situação se agrava. O Estado, por meio
da Assembléia, aprovou uma lei e criou a Copanor, uma companhia
de saneamento diferenciada, com recursos a fundo perdido, aplicados
pelo Estado, para atender as cidades pequenas com menos de 5 mil
habitantes e os povoados, vilas e Distritos com mais de 200
habitantes. Instalamos a Copanor em Teófilo Otôni, negociamos com
a bancada do Norte, que permitiu que a sede fosse instalada naquela
cidade, e está tudo lá, bonitinho. Os contratos estão sendo feitos, e
não poderemos fazer as obras porque a licença ambiental vai demorar
mais de um ano para tirar cocô do meio da rua, para acabar com a
imundície do esgoto a céu aberto em 600 localidades. Isso me deixa
preocupado. Será que não enxergam a situação de emergência que
vivemos? Os ambientalistas vêm aqui e defendem que temos de
proteger os rios, mas vão lá e atrapalham o trabalho de retirada do
cocô que vai para os rios, que infectam a população.

Sr. Presidente, Deputado Tiago Ulisses, a taxa de mortalidade
infantil de crianças de até 5 anos das regiões Norte e Nordeste de
Minas por doenças hídricas e infecções causadas por esgoto a céu
aberto supera 60%. É crime deixar criança morrer porque,
irresponsavelmente, ainda temos esgoto a céu aberto. Isso é crime. E
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os ambientalistas não enxergam a situação. Ou a controlamos por via
da Assembléia ou não teremos condição de estabelecer um
crescimento mais eqüitativo das partes mais pobres de Minas Gerais.

Para encerrar, vou falar rapidamente sobre o Luz para Todos. Em
julho de 2004, levantaram a necessidade de fazer 180 mil ligações em
propriedades rurais do Estado. Fizeram o levantamento errado,
porque esse número é pequeno. Elaboraram contrato para fazer 180
mil ligações, e a Cemig realizou 195 mil até janeiro de 2007. De lá
para cá, realizou mais 10 mil ligações, atingindo 205 mil.

No entanto, desde janeiro do ano passado - e aqui vai a justificativa
da paralisação do Luz para Todos -, a Cemig oficiou à Aneel e ao
Ministério pedindo a assinatura do novo convênio, mas, pelo que me
consta, até sexta-feira ele ainda não tinha sido assinado. Houve uma
audiência pública dizendo que, das 25 mil ligações, eles irão fazer
apenas 22 mil, o que não é suficiente para cobrir o déficit, que é de
quase 100 mil novas ligações.

Aconteceu um fato curioso, Sr. Presidente, já que, além de o
levantamento ser antigo e ter sido mal feito em 2004, com o anúncio
do Luz para Todos muitas pessoas voltaram ao campo. Produtores
rurais que moravam nas favelas das cidades voltaram para a zona
rural e construíram suas casinhas. Decidiram voltar ao campo, o que é
um fato altamente auspicioso. Aliás, há 20 anos já falávamos sobre
isso, ou seja, que era possível voltar ao campo se houvesse conforto
para o homem do campo: televisão, rádio, estrada, médico, dentista,
posto de correio, trator agrícola de graça para arar a terra dos
pequenos, e, agora, o Luz para Todos.

O Luz para Todos teve esse efeito, ou seja, possibilitou a volta do
homem ao campo, mas pena que os governos não se entendam. O
governo federal “amarrou” a Cemig desde janeiro do ano passado.

Vejo aqui o discurso falando mal do governo do Estado em relação
ao Luz para Todos, mas, na verdade, é preciso revelar um outro
aspecto. Os valores pagos pelo governo federal, no Luz para Todos,
representam 25%, mas a verdade é que esses 25% já são pagos
embutidos nas contas de luz. Então, a realidade é que Minas Gerais
tem crédito junto ao governo federal muito maior que esse dinheiro
que o governo federal paga no Luz para Todos, que é uma parcela
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pequenininha. Quem sustenta o Luz para Todos é o governo do
Estado de Minas Gerais.

Aliás, tive brigas homéricas com a turma que foi contratada por
Furnas para acompanhar as obras da Cemig. Interessante, não é?
Ninguém levantou essa questão para saber por que motivo o pessoal
de Furnas Centrais Elétricas é que fiscaliza a aplicação e as obras
realizadas pela Cemig. Fizeram um trabalho muito bem feito, ou
melhor, o PT foi altamente competente, de uma competência
fantástica, visto que politizou, de tal forma, o Luz para Todos.

Lembro-me de que, numa reunião de que participei em Araçuaí,
chamei todo o mundo de mentiroso. Todos mentiam, de um lado e de
outro. A “verdade verdadeira” sobre o Luz para Todos é que, se o
governo federal tivesse aceitado o pedido da Cemig e assinado o
convênio em janeiro de 2007, Minas estaria fechando o ano de 2008
com todas as propriedades rurais eletrificadas.

É preciso dizer isso em alto e bom som. A culpa é da Eletrobras, da
Aneel e do governo federal. Minas não falhou, quem falhou foi o
governo federal. 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 a especial de
amanhã, dia 4, às 14 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2008

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Sávio Souza Cruz
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

1ª Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do
Sr. Presidente - Palavras do Sr. Evandro Xavier - Palavras da Sra.
Cleide Izabel Pedrosa de Melo - Palavras do Sr. Mário Dantas -
Palavras do Sr. Rogério Sepúlveda - Palavras do Sr. Carlos
Gonçalves de Oliveira Sobrinho - Palavras do Secretário José Carlos
de Carvalho - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr.
Marcus Vinícius Polignano - Palavras da Sra. Myriam Mousinho -
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Palavras do Sr. Ronaldo Matias de Sousa - Palavras do Sr. Antônio
Thomaz da Mata Machado - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Delvito Alves - Domingos
Sávio - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ruy Muniz - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h11min, declaro

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

Ata
- O Deputado Sávio Souza Cruz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de
debates “Revitalização do Rio das Velhas - Meta 2010”, como parte
das atividades do VII Fórum das Águas de Minas Gerais, evento
realizado pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais em parceria
com o Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema -, por meio do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -; a Fundação Estadual
de Meio Ambiente - Feam -; o Instituto Estadual de Florestas - IEF -; o
Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas; a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa -; a Companhia Energética de
Minas Gerais - Cemig -; a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg -; o Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea -; a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, com o apoio do Projeto Manuelzão e do
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Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha, da Strata
Engenharia e do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio das Velhas.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa
para o 1º Painel os Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Evandro Xavier,
Presidente da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte,
representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Fernando
Damata Pimentel; a Exma. Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo,
Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -; e os
Exmos. Srs. Mário Dantas, Coordenador do Fórum Mineiro de
Comitês de Bacias Hidrográficas; Rogério Sepúlveda, Presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e representante do
Projeto Manuelzão; Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor de
Meio Ambiente e de Novos Negócios da Copasa; Geraldo Fausto da
Silva, Vice-Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF -; e
Deputados Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa; e Fábio Avelar, Vice-Presidente da Comissão
de Meio Ambiente desta Casa.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença da Exma. Sra.

Sheila de Sá Martini, Secretária de Meio Ambiente de Contagem,
representando a Prefeita dessa cidade, a ex-Deputada Marília
Campos.

Palavras do Sr. Presidente
Se alguém afirmasse, algum tempo atrás, que era possível melhorar

a qualidade e a quantidade das águas do Rio das Velhas a ponto de
torná-lo navegável e apto para as pessoas nele nadarem e pescarem,
isso certamente iria soar como utopia, como sonho impossível de ser
realizado. Os maus tratos a que o rio vem sendo submetido há
séculos, por meio das mais variadas formas de agressão, de poluição
e de assoreamento, resultaram em flagrante deterioração, tornando
suas águas impróprias para a manutenção da vida natural e para as
atividades humanas ligadas à economia, ao consumo e ao lazer.

Ao contrário do que representara no passado, o Rio das Velhas
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passou a ser identificado pela população por seus aspectos mais
negativos, como o recebimento de lixo e de esgotos, a turbidez de
suas águas, a ocorrência de enchentes e a mortandade de peixes,
mostrada recorrentemente nos noticiários locais e nacionais.

Hoje, felizmente, temos motivos para acreditar que esse histórico
curso d’água, tão importante no desenvolvimento do nosso Estado,
poderá recuperar suas características e tornar-se novamente fator
importante de desenvolvimento das populações que vivem em sua
bacia. O que parecia utópico transformou-se em política pública: o
programa Revitalização do Rio das Velhas - Meta 2010, cujo lema é
"Navegar, pescar e nadar". Neste ciclo de debates, discutiremos as
ações e condições necessárias para viabilizar esse programa
estruturador, um dos componentes de maior destaque dentro da Área
de Resultados "Qualidade Ambiental", do PPAG para o período 2008-
2011.

Devemos registrar que esse programa é fruto, em grande parte, do
trabalho pioneiro e persistente desenvolvido pelo Projeto Manuelzão,
que apostou na revitalização do Rio das Velhas por meio da educação
para a cidadania e da mobilização da sociedade civil, suporte
indispensável para as ações a serem empreendidas pelo poder
público.

Da mesma forma, devemos manifestar nosso reconhecimento ao
Poder Executivo mineiro, pela sensibilidade de acatar as propostas do
Projeto Manuelzão, elaboradas a partir de demandas apresentadas
pela sociedade, e incorporá-las ao PMDI e ao PPAG, planos que
estabelecem as diretrizes, as metas e as ações do governo de Minas.

Cabe ressaltar que a área de resultados “Qualidade Ambiental”, no
PPAG, conta ainda com os programas Gestão Ambiental Integrada e
Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em bacias
hidrográficas, reconhecidos como ações fundamentais para o
aprimoramento da gestão ambiental pública, o que inclui a
preservação e o uso racional das águas. É importante frisar ainda que
o sonho de ver o Rio das Velhas limpo e revigorado depende de um
esforço conjunto e continuado, envolvendo os poderes públicos e a
sociedade, na implementação das medidas propostas e no
monitoramento da qualidade de suas águas.
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A Assembléia Legislativa de Minas se compromete a contribuir, de
forma efetiva, para a consecução dessa meta, mesmo porque
constituem funções primordiais, em sua pauta de trabalhos, a
fiscalização e o acompanhamento das políticas públicas.

Gostaríamos de agradecer a todas as instituições que, juntamente
com a Assembléia Legislativa, se empenharam na realização deste
evento, especialmente o Sistema Estadual de Meio Ambiente, o
Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a Fundação Estadual do Meio
Ambiente, o Instituto Estadual de Florestas, o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio das Velhas, o Fórum Mineiro de Comitês de
Bacias Hidrográficas, o Consórcio de Recuperação da Bacia da
Pampulha, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a
Companhia Energética de Minas Gerais, a Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais, a Strata Engenharia, o Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e o Projeto Manuelzão.

Esperamos que as exposições e os debates aqui realizados
contribuam para que o Rio das Velhas se transforme em símbolo do
desenvolvimento sustentável na Região Metropolitana e que, como
principal tributário do Rio São Francisco, impulsione também sua
revitalização, causa que deve unir hoje todos os mineiros. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Evandro Xavier
Bom-dia. Em nome do Dr. Fernando Damata Pimentel, Prefeito de

Belo Horizonte, cumprimento os anfitriões, os Deputados, o nosso
amigo, parceiro e companheiro José Carlos Carvalho, Secretário de
Meio Ambiente, todo o sistema estadual do meio ambiente, os
servidores, os dirigentes, o IEF, a Feam, o Igam, na pessoa do
Thomaz da Mata Machado, as ONGs e todos os partícipes deste VII
Fórum Mineiro, que busca ações concretas, reflexivas e propositivas
na recuperação dos recursos naturais do nosso Estado.

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte acredita na força do
debate, na busca do diálogo e na necessidade de ações conjuntas.
Essa experiência está sendo desenvolvida com êxito na Capital
mineira. Em Belo Horizonte, temos uma parceria sólida e vigorosa
entre os governos federal, estadual e municipal. Esta apenas se
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consolida de fato com o envolvimento respeitoso e participativo da
sociedade. É papel do poder público e da coletividade a defesa do
meio ambiente e a recuperação dos recursos naturais. Nesse sentido,
a cidade vê com alegria a escolha desse tema: a meta 2010.
Sabemos que é um objetivo ousado, um desejo que alimenta sonhos
e a busca de um dia podermos nadar, pescar e navegar nesse
importante rio mineiro, que é o Rio das Velhas.

Em Belo Horizonte, estamos fazendo nossa parte. Citarei apenas
dois exemplos. Na Pampulha, temos o Propam, o maior projeto
urbano de recuperação de lagos em vigor no País. A Lagoa da
Pampulha é um importante afluente do Córrego do Onça, que por sua
vez é do Rio das Velhas e finalmente do Rio São Francisco. Na
metade deste ano, teremos, na cidade, um centro de referência
voltado para a pesquisa e a revitalização do São Francisco. Está em
fase final de construção o maior aquário temático do Brasil, voltado
para a proteção do Rio São Francisco. Numa área de 2.300 metros da
Fundação Zoobotânica, teremos, em dois andares, vários exemplares
da fauna do São Francisco, que tem aproximadamente 150 espécies
de peixes. Nossa intenção é a de termos inicialmente 50 espécies.
Mostraremos, ainda, toda a tradição, cultura, artesanato e
religiosidade do povo ribeirinho, que tem sabedoria e nos ensina a
amar e preservar a natureza. Essas ações se somam a outras tantas
e alimentam nossa esperança de que um fórum, como este, possa,
por meio dos bioindicadores que a sociedade dispõe, demonstrar, no
futuro, por meio de comparações, que esses encontros atingem seus
objetivos. Esse é o desejo do Município de Belo Horizonte. Estamos
abertos ao diálogo. Buscamos unidade na ação. Sabemos que o Rio
das Velhas será um dia o que tanto sonhamos. Muito obrigado. Que
este encontro seja próspero, vigoroso e frutífero.

Palavras da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo
Bom-dia. Na pessoa do Deputado Doutor Viana, cumprimento os

demais parlamentares presentes; na pessoa do Secretário José
Carlos de Carvalho, cumprimento os representantes do Sisema e
colegas presentes; na pessoa do Prof. Mário Dantas, cumprimento
todos os representantes de comitês. Serei breve. Agradeço mais uma
vez a esta Casa a realização deste evento. Quando fomos planejar o
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Fórum das Águas de Minas Gerais, tivemos uma reunião com a
participação da Assembléia Legislativa, quando delineamos o modelo
e a programação. Este evento é fruto desse encontro, em que
optamos por mostrar ações que sejam efetivas para a melhoria das
condições dos recursos hídricos do Estado. Obrigada. Desejo que
este debate seja importante para mostrar ações e servir de exemplo
para outras estratégias que podem ser aplicadas em outros lugares.
Obrigada.

Palavras do Sr. Mário Dantas
Bom-dia. Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana; Exmo. Dr. José Carlos

Carvalho, Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Dra. Gleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora do Igam;
Exmos. Srs. Deputados; autoridades que compõem esta Mesa;
senhoras e senhores; meus companheiros de luta pelas águas; é com
muito prazer que o fórum mineiro saúda todos no início desta manhã
de trabalho. Todos são bem-vindos ao fórum mineiro.

A Assembléia Legislativa é uma grande parceira do Fórum Mineiro
de Comitês de Bacias e devotamos muitas esperanças a essa
parceria por longos anos.

Neste início dos trabalhos quero fazer duas reflexões bem rápidas.
Em primeiro lugar, por que revitalizar? Pensem na palavra revitalizar,
que significa dar a vida novamente. Se é preciso dar a vida
novamente é porque matamos alguma coisa. Então, vejamos os
crimes que cometemos matando o Tietê, o São Francisco, o Rio das
Velhas e centenas de outros rios por este Brasil e por este mundo
afora.

E agora temos a responsabilidade moral de revitalizar esse rio e
muitos outros sistemas ecológicos neste país. Está aberta a reflexão.
Se matarmos alguém, seremos presos. Mas ninguém é preso por
matar alguma coisa do meio ambiente, ninguém vai para a cadeia por
esse motivo.

Cabe também refletirmos que não evoluímos muito desde que
aparecemos na Terra. Começamos como coletores de produtos da
floresta, depois evoluímos para caçadores. Depois, dizendo que nos
tornamos agricultores, inventamos uma agricultura forte,
domesticamos espécies há 10 mil anos e inventamos a revolução



303

verde. Hoje produzimos alimentos mais do que o necessário para
alimentar a população da Terra. No entanto, há pessoas passando
fome. Mas, nesse processo todo não deixamos de ser extratores.
Continuamos sendo coletores e extratores dos recursos minerais, da
água e dos recursos vegetais. Por isso alguns desses sistemas
morrem.

Vejam o que está acontecendo com a Amazônia. Onde está o
mogno, a cerejeira, a imbuia, o cedro, essas espécies nobres? São
vítimas desse ataque. Estamos só retirando. Recebemos uma conta
fabulosa e estamos só retirando esse capital. É como se o “Rafinha”
ganhasse R$1.000.000,00 e só retirasse dinheiro, e não fizesse uma
multiplicação desse valor. Fizemos isso na Terra. Então, está na hora
de repor, de recuperar, de revitalizar. Gostaria que pensássemos e
evoluíssemos nesse trabalho porque nossa responsabilidade,
principalmente neste Estado de Minas Gerais, que tem sido exemplo
para o Brasil em vários aspectos, é muito grande. Ainda temos tempo
de paralisar a mortandade de alguns sistemas. Não precisamos mais
cometer esses crimes.

Estou vivendo na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas, e vejo que
o que está sendo praticado naquela região são coisas absurdas do
ponto de vista ambiental. Isso acontece hoje, no século XXI, no
coração do País, no Primeiro Mundo do Brasil. Então, não cabe mais
esse tipo de atitude. Temos que corrigir isso e pensar de outra forma.
Meio ambiente é coisa séria. Água é coisa séria. Vida é coisa séria.
Desejo um bom encontro a todos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Rogério Sepúlveda,
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas,
representando o Projeto Manuelzão, representando o Sr. Apolo
Heringer, que não pôde comparecer porque tem compromissos em
Brasília, relativos à transposição do Rio São Francisco.

Palavras do Sr. Rogério Sepúlveda
Saúdo os Deputados na pessoa do Deputado Doutor Viana; os

representantes do setor público, na pessoa do Secretário José Carlos
Carvalho; os representantes de empresas, que hoje estão convidados
a participar deste encontro; o Dr. Carlos Gonçalves, representante da
Copasa; e todos os representantes da sociedade civil que aceitaram



304

nosso convite para participar do VII Fórum das Águas, ciclo de
debates da Meta 2010, e do “workshop” que será realizado à tarde,
para discutirmos as ações da sociedade com vistas à concretização
da Meta 2010. Agradecemos à Assembléia, que nos apoiou em tudo o
que foi necessário. Esta Casa colaborou não apenas com a cessão do
espaço, mas também na organização do evento, incluindo
programação e infra-estrutura.

O Prof. Apolo e o Governador Aécio Neves disseram que nadarão
no Rio das Velhas em 2010. Mas, muito mais que preparar o rio para
isso, é fundamental reurbanizar vilas e favelas, para que o esgoto seja
coletado. Portanto, o projeto mostra que tem uma função altamente
social. Para sua concretização, a participação da sociedade civil é
indispensável. Pensando nisso, decidimos realizar o “Ações da
sociedade civil para a concretização da Meta 2010”, mas não a
sociedade sozinha, e, sim, em parceria com representantes do poder
público e das empresas. Essa integração é fundamental, e nela
estamos apostando.

Como disse o Deputado Doutor Viana, a integração é um suporte
indispensável à sociedade. Tomemos como exemplo a Copasa, que
tem a previsão de realizar várias obras em diversos córregos de Belo
Horizonte. A Prefeitura atua com ela, mas, se a sociedade não tomar
para si a responsabilidade de cuidar desses novos ambientes que
estão sendo propostos, corremos o sério risco de a obra ficar
descuidada e perder sua função estrutural de coletar o esgoto e levá-
lo para as estações de tratamento. Essas obras, portanto, são
importantes também na mudança de mentalidade. Não significam
simples obras de concreto ou de revitalização, mas propõem uma
mudança da sociedade.

Continuamos apostando na necessidade da participação da
sociedade nessa empreitada. A Meta 2010 é resultado de uma
mobilização social. A sociedade, representada e puxada pelo Projeto
Manuelzão, adotou a revitalização do Rio das Velhas como sua meta
e conseguiu convencer os órgãos estaduais e as empresas de que
ela, sociedade, é hoje referência no projeto de integração. Não se
trata de obra isolada do governo de Minas, da Copasa ou das
Prefeituras, que têm um papel importante. Também as Prefeituras
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com menor capacidade operacional precisam de apoio para
concretizá-la. Esses atores mostram que o esforço de integração é
fundamental. Sem isso, corremos o risco de desperdiçar recursos.

Na Semana da Água, fui convidado para dar entrevistas, e o pessoal
se mostrava muito preocupado com a economia da água que sai das
torneiras de nossas casas.

Gostamos sempre de reforçar que Semana da Água e Dia Mundial
da Água são momentos de reflexão sobre os outros seres vivos, que
também dependem dela. Então, não devemos pensar só que é
necessário economizar água devido à conta, mas também em
economia da natureza e dos recursos hídricos, que também são
fundamentais para a sobrevivência de outros seres vivos. No nosso
caso, isso é muito bem representado pela volta do peixe. Quer dizer, a
volta do peixe será o resultado positivo das nossas ações. Se ele não
voltar, nossas ações não se concretizarão. Então, para isso não
devemos só pensar no Rio das Velhas, mas em cada córrego de Belo
Horizonte e da região metropolitana, pois cada um que for canalizado
é uma oportunidade a menos de vida para o nosso ambiente urbano e
a região metropolitana.

Chamo a atenção para que também reflitamos sobre as outras
formas de vida, as quais também são fundamentais, porque
contribuem para a nossa qualidade de vida. Nesse ponto, a sociedade
tem contribuído com uma participação fundamental. Realizamos o 9º
Encontro de Núcleos Manuelzão há um mês, e a demanda da
sociedade foi por apoio técnico. Querem discutir com as Prefeituras e
os órgãos estaduais em condições eqüitativas e equiparadas, quer
dizer, discussão técnica sobre os projetos implantados.

Por exemplo, quando a Copasa entra tirando esgoto, sobra um
córrego sem esgoto que precisa do chamado tratamento de fundo de
vale, e para isso importa muitas vezes a sociedade ter a capacidade
de discutir.

O “workshop” da parte da tarde é o início de uma série de
seminários que serão realizados nos locais previstos para ocorrerem
grandes intervenções. Por isso, é importante a participação em um
seminário em condições de se discutir com órgãos públicos, a fim de
se mudarem projetos com abertura, diálogo e essa proposta de
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integração. Não devemos apenas assistir às execuções de obras e à
apresentação de projetos sem que tenha havido a participação da
sociedade civil. Continuamos o Projeto Manuelzão, e o Comitê do Rio
das Velhas aposta que a participação da sociedade é fundamental.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho
Bom dia a todos e a todas. Saúdo o Deputado Doutor Viana e

agradeço, em nome do Presidente da Copasa, Eng. Márcio Nunes, o
gentil convite para participarmos deste importante fórum. Como nos foi
gentilmente cedido um espaço mais adiante, iremos apresentar, por
intermédio do Dr. Ronaldo Matias, uma palestra que detalhará as
importantes ações e os investimentos que, por determinação direta do
Governador Aécio Neves, são realizados pela Copasa desde 2003.

A Copasa já investiu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
algo em torno de R$600.000.000,00, na construção das ETEs
necessárias à revitalização do Rio das Velhas. Temos projetado para
até 2010 algo em torno de mais R$600.000.000,00, perfazendo-se um
total de R$1.200.000.000,00 em investimentos da Copasa para as
ações predeterminadas e diretas na revitalização do rio.

A Copasa, aliás, se coloca, como já foi dito anteriormente, à
disposição dos parceiros e das Prefeituras que desejam que
participemos como auxiliares nos processos, para disponibilizarmos
nossos profissionais, trabalharmos em conjunto e alcançarmos a
importante meta de 2010.

Agradecemos mais uma vez o convite. Na seqüência, a Copasa irá
apresentar detalhadamente as suas ações. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Carlos Carvalho,
Secretário de Meio Ambiente, para proferir palestra sobre o tema “A
gestão ambiental integrada e de recursos hídricos em Minas Gerais”.

Palavras do Secretário José Carlos de Carvalho
Exmos. Deputados Doutor Viana e Sávio Souza Cruz, nas pessoas

de quem cumprimento as Deputadas e os Deputados presentes nesta
reunião, demais autoridades da Mesa, lideranças comunitárias da
bacia do Rio das Velhas aqui presentes em tão grande número, nosso
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e demais pessoas
que estão conosco nesta manhã, em razão do tema proposto para a
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nossa primeira reflexão, abordarei a gestão integrada do meio
ambiente e de recursos hídricos. Sobre esse tema, farei algumas
reflexões para orientar os nossos debates nas fase seguintes, tendo
em vista as exposições que aqui serão apresentadas sobre a bacia do
Rio das Velhas e o projeto Meta 2010. Na verdade, quando falamos
sobre gestão ambiental integrada, incluindo os recursos hídricos, é
necessário fazer, ainda que sucintamente, uma reflexão sobre os
antecedentes que nos trouxeram até hoje, no caso especificamente do
Brasil, o advento da Lei Nacional do Meio Ambiente, a Lei nº 6.938, de
1981, e a Lei Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, de
1997, que constituem os pilares da política nacional de meio ambiente
e da política nacional de recursos hídricos.

Quando examinamos o marco legal anterior a esse período, a fim de
estudarmos particularmente a questão dos recursos hídricos - essa é
grande questão que se coloca para a sociedade brasileira na
atualidade -, é bom refletir que, historicamente, a gestão de recursos
hídricos sempre esteve calcada em uma visão exclusivamente
utilitarista. Se examinarmos a primeira legislação da colônia, herdada
da Corte, vamos constatar que toda a legislação das águas era
baseada na hegemonia do uso da navegação. Até o Código de Águas
de 1934, na ditadura de Vargas, toda a legislação relacionada a
recursos hídricos se baseava no protagonismo da navegação. Era
fundamental proteger os recursos hídricos, não pela sua importância
intrínseca, mas pela importância que tinha à época, para assegurar as
vias de transportes navegáveis dos grandes rios, particularmente das
águas interiores de diversos países, especialmente do Brasil.

Essa situação não mudou muito, porque o Código de 1934, embora
represente um grande avanço, foi feito sobre o protagonismo do uso
da água para a geração de energia. Quem conhece esse processo
sabe disso. O Código de 1934 estava profundamente subordinado à
gestão da água para produção de energia. Tanto é assim que, até o
surgimento da Secretaria de Recursos Hídricos, já na década de 90, e
da Agência Nacional das Águas, tínhamos a gestão da água no antigo
Dnae, o Departamento Nacional de Águas e Energia. Então, essa
visão utilitarista dominou grandemente a gestão dos recursos hídricos
até o advento da Lei nº 9.433, que é a Lei Nacional de Gerenciamento
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de Recursos Hídricos. Ela institucionaliza o princípio do uso múltiplo,
que é uma referência na gestão de recursos hídricos numa visão mais
moderna. Ao consagrar o conceito de uso múltiplo, estamos
imaginando esse processo de forma mais integrada, de tal maneira
que temos que fazer a gestão dos recursos hídricos não subordinada
a um ou outro uso especificamente, mas imaginar a gestão das águas
num contexto mais amplo, em que o uso múltiplo assegure um
processo de integração que possa, assim, estabelecer nova lógica na
gestão e exploração desses recursos.

Embora possa parecer polêmica a observação que farei aqui, a
cultura utilitarista acabou sendo transferida para a Lei nº 9.433, em
que continuamos falando de recursos hídricos e não falamos em
água. Embora isso pareça uma firula conceitual, há uma diferença:
quando falamos de água, estamos falando de um elemento da
natureza, de um elemento do meio ambiente que precisa ser protegido
não apenas para assegurarmos seu uso, mas também porque é
absolutamente fundamental na cadeia da vida. Essa cultura utilitarista,
embora atenuada pelos grandes avanços da Lei nº 9.433 - quero fazer
esse registro -, continua de certa forma. Quando chamamos água de
recurso hídrico, estamos imaginando a água como insumo, e não
como recurso da natureza; um insumo econômico, para a produção, e
não como elemento vital da natureza que precisa ser protegido.

Essas questões estão postas, mas acho que tudo é uma evolução,
por isso não se deve utilizar disso para engrenar uma crítica sobre o
nosso atual modelo. Ao contrário, ele deve ser acolhido como grande
avanço. Vou fazer aqui outras reflexões, que mostram que a Lei nº
9.433 representou um avanço extraordinário nesse processo de
imaginar integrada a gestão do meio ambiente e dos recursos
hídricos.

Felizmente, esse novo conceito já se manifesta de maneira clara na
institucionalidade da política de gestão das águas no Brasil. Quando
criamos o Igam em Minas, em 1997, por ato desta Casa, já saímos do
Departamento de Recursos Hídricos, que era o conceito prevalente,
para o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, porque queríamos que
esse conceito novo, que esse conceito plural, fundamental na gestão
dos recursos naturais, estivesse presente na institucionalidade. E a
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mesma coisa aconteceu no plano federal com a criação da Agência
Nacional das Águas, que também passa a utilizar o conceito novo.
Isso parece uma firula institucional, mas temos que imaginar que
precisamos cada vez mais de políticas públicas eficientes para
proteger os recursos naturais, o meio ambiente, os elementos da
natureza que são vitais para a sociedade.

Quando falamos em proteger os recursos da natureza porque são
vitais para a sociedade, não estamos falando apenas do ponto de
vista ambiental, já que o uso predatório dos recursos naturais provoca
danos ambientais. Ele é profundamente antiecológico. Mas o uso
predatório dos recursos naturais também tem desdobramento
econômico. Não é apenas uma questão ambiental. Quando
destruímos os recursos naturais de determinada região, ao lado do
problema ambiental que isso certamente vai provocar, estamos
destruindo os fatores da produção econômica. É nesse contexto que
essa questão tem de ser examinada também, razão pela qual vêm
prevalecendo cada vez mais os conceitos de gestão integrada - objeto
da reflexão que fazemos agora - e de transversalidade, do ponto de
vista das iniciativas institucionais, para definir as políticas de gestão
do meio ambiente e dos recursos naturais. Esse é um contexto
fundamental sobre o qual precisamos refletir para entender os
recursos naturais como elementos da natureza, como integrantes da
cadeia da vida, sem os quais a vida humana não existiria.

Por uma questão cultural, criamos o mito da hegemonia do homem
sobre a natureza. É um mito, porque essa hegemonia não existe. O
homem é um elemento da cadeia da vida. Tanto é assim que, ainda
no século XXI, com toda a explosão científica e tecnológica do século
passado, não conseguimos sobreviver sem os recursos naturais e
sem o meio físico que nos cerca. A vida é absolutamente impossível
sem os recursos naturais, dos quais extraímos a nossa sobrevivência,
e sem o meio físico que nos cerca. É nesse cenário que eu queria
fazer esses comentários. Temos de proteger os recursos naturais, em
primeiro lugar, como condição essencial para a vida e o progresso.
Mas não imaginamos a visão sectária de que se tem de proteger a
natureza em detrimento das aspirações humanas. Não é disso que se
deve tratar absolutamente, porque uma política fundada nesse
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pressuposto certamente estará equivocada. Temos de imaginar a
proteção dos elementos da natureza e, por isso, cada vez mais, temos
de falar em gestão integrada e transversal, pois, além dos elementos
essenciais à vida, temos de proteger também os recursos que vão
assegurar o desenvolvimento e a prosperidade.

Não há incompatibilidade nesse conceito. Temos de proteger a flora,
a fauna, a água, a atmosfera, porque isso é fundamental para manter
o equilíbrio da vida e para o desenvolvimento econômico e social.
Essas coisas se confundem. Quando falamos em flora, fauna e água,
há diferença em relação à visão meramente utilitarista, porque da flora
derivou a agricultura, com a domesticação das plantas há 10 mil anos
e os cultivos. Da fauna derivou a pecuária, com a domesticação dos
animais e as criações. Da água derivam os recursos hídricos.
Precisamos, então, proteger os elementos da natureza de maneira
integrada, buscando modelos institucionais de gestão transversais,
que façam com que a ecologia converse com a economia. Não
obteremos sucesso em nenhuma política pública nacional, estadual ou
municipal de desenvolvimento sustentável, na plena acepção dessa
expressão, se não fizermos a economia dialogar com a ecologia e
vice-versa.

Esse é o desafio do século XXI. É fundamental registrar a
importância dessa iniciativa do nosso Comitê do Rio das Velhas, do
Projeto Manuelzão e da Assembléia Legislativa. É bom ver o vigor e a
intensidade com que a Assembléia Legislativa debate o
desenvolvimento sustentável de Minas. Neste mês de março, é a
terceira vez que o Deputado Sávio Souza Cruz mobiliza a Comissão
de Meio Ambiente, convoca o Secretário para fazer esse grande
debate a fim de ouvir as críticas e as sugestões da sociedade.
Realmente, é um momento riquíssimo.

Para finalizar, quero chamar a atenção para a importância da Lei
Nacional de Meio Ambiente, da Lei Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, da Lei Nacional das Águas, para examinarmos
esse processo de integração. A Lei nº 6.938, de 1981, representou um
grande avanço nem sempre percebido de maneira adequada, porque,
no seu âmbito, surgiram as primeiras grandes transformações da
gestão do Estado brasileiro. A Lei nº 6.938, de 1981, nasceu no fim do
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regime militar, com uma vocação extraordinariamente democrática
num regime ainda autoritário. Nasceu com uma aspiração da
sociedade, que percebia a necessidade de uma nova concepção de
políticas públicas na sua relação com a natureza. Em razão disso,
surgiu o Conselho Nacional do Meio Ambiente com poder deliberativo,
já em 1981, num regime ainda autoritário, com a participação da
sociedade civil, o que era inimaginável num modelo até então vigente.

Nesse momento, de certa forma, fizemos a primeira grande ruptura
com o modelo tradicional de gestão do Estado, baseado nas decisões
monolíticas e unilaterais das autoridades governamentais, o que abre
espaço para que a sociedade, as entidades de classe do setor
produtivo e as organizações não governamentais da sociedade civil
participem de um processo mais amplo não apenas denunciando, mas
também decidindo. É bom lembrar que esse modelo de 1981 nasceu
em Minas, no governo Aureliano Chaves, com a instituição do Copam.

Tivemos um grande avanço na Lei nº 6.938, de 1981, com a gestão
colegiada e participativa, que, naquele momento, nasceu na fronteira
da política de meio ambiente. E a Lei nº 9.433 veio consolidar, de
maneira mais explícita, esse modelo de gestão colegiada e
participativa. Na Lei nº 9.433, que destaco como instrumento
fundamental para a gestão integrada de que estamos falando, há
algumas questões fundamentais. Primeiramente, é que ela consolida
o modelo de gestão colegiada e participativa, criando,
institucionalmente, a figura do comitê da bacia hidrográfica. Depois,
atribuiu ao comitê da bacia hidrográfica a competência para aprovar o
plano diretor da bacia.

Hoje, isso é institucionalizado. Aliás, no âmbito desse plano diretor
há uma conquista extraordinária, porque é nesse plano a ser aprovado
pelo Comitê que definiremos algo que só é percebido em áreas de
escassez.

Os nossos irmãos do Norte de Minas e do Jequitinhonha vivem isso
com mais intensidade do que quem está no Sul e no Sudeste num
quadro de escassez de água, de escassez de recursos hídricos. Cabe
ao Comitê, pela lei brasileira atual, e esse é o grande avanço, no
âmbito do plano de recursos hídricos, definir a alocação da água, que
será uma coisa cada dia mais séria. À medida que a escassez se



312

amplia, a grande questão será como alocar a água disponível: para
quem, para que uso, com que finalidade? Essas são as questões em
que avançamos com relação à Lei nº 9.433. O Comitê é tripartite:
governo, usuário, sociedade civil. Ele é o espaço institucional, por
excelência, para a definição dessas questões.

A Lei nº 9.433 traz outra novidade em relação ao modelo anterior,
que é uma dádiva, quando imaginamos a gestão integrada de
recursos hídricos do meio ambiente e a gestão integrada de todos os
recursos naturais. Na vigência da lei anterior, a outorga, que é o ato
administrativo de permitir o direito de uso da água para os usuários,
era admitido somente para captação de água ou de um curso d’água.
A Lei nº 9.433 introduziu a obrigatoriedade da outorga para
lançamento de afluente num curso d’água. Então, a lei anterior tratava
exclusivamente de quantidade de água. A Lei nº 9.433 traz um
mecanismo fundamental para tratar também da qualidade, que se
torna cada vez mais necessária em razão dos altos índices de
poluição dos recursos hídricos. Vamos discutir isso especificamente
em relação ao Rio das Velhas. Esse mecanismo, embora ainda não
utilizado de maneira adequada no Brasil, é fundamental porque cria a
outorga para lançamento de afluentes, para lançamento de qualquer
coisa que possa alterar a qualidade da água. Nesse momento temos
um cruzamento total da Lei Nacional do Meio Ambiente, que trata de
qualidade ambiental, com a Lei Nacional de Recursos Hídricos.

Finalmente, quero falar de outro grande avanço da Lei nº 9.433, que,
em Minas, temos conseguido colocar em marcha de maneira mais
efetiva, que é a adoção da bacia hidrográfica como unidade de
planejamento do espaço territorial. Talvez aqui tenhamos outra grande
reforma que irá gerar a reforma do Estado. Se em 1981 fizemos a
ruptura, permitindo um modelo de gestão colegiada e participativa
que, na gestão das águas, se consolida no Comitê, ao escolher a
bacia hidrográfica como a unidade referencial do planejamento do
espaço territorial, estamos pela primeira vez mexendo na estrutura do
federalismo brasileiro. Ouso fazer essa reflexão. Sempre tivemos um
federalismo extremamente verticalizado. Isso é da história da
Federação brasileira. O que é intermunicipal passa a ser
automaticamente estadual, e o que é interestadual passa a ser
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federal. Nessa visão vertical do federalismo, em todos esses anos da
República e da Federação, não construímos mecanismos
institucionais para estimular a cooperação lateral, horizontal e bilateral
entre os entes da Federação, que é essencial quando falamos da
gestão do espaço e, sobretudo, quando falamos da gestão do meio
ambiente. Então, é nesse momento que ganhamos uma oportunidade
única, porque, no Comitê e na bacia, governo federal, estadual e
municipal, usuário e sociedade civil estão fazendo o que no modelo
francês é denominado parlamento das águas, que é onde se reúnem
as forças, os interesses diversos e legítimos que gravitam em torno
dessa questão.

Eram essas as minhas reflexões. Parabenizo, mais uma vez, a
Assembléia Legislativa por esta iniciativa e coloco a nossa Secretaria
à disposição para conversar com a sociedade mineira sobre esses
temas. Não falarei especificamente sobre a Meta 2010, porque, em
seguida, a Copasa falará tudo o que o governo do Estado tem
realizado em torno do tema. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa, o Sisema, por meio do
Igam, e os demais organizadores do VII Fórum das Águas manifestam
seus agradecimentos às autoridades que participaram desta abertura.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - A Presidência
convida a tomar assento à Mesa para o 2º Painel os Exmos. Srs. José
Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Marcus Vinícius Polignano,
Coordenador do Projeto Manuelzão; as Exmas. Sras. Myriam
Mousinho, Empreendedora Pública – Sistema Estadual de Meio
Ambiente; e Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam -; e os Exmos. Srs. Ronaldo
Matias de Souza, Gerente-Adjunto do Projeto Estruturador
Revitalização do Rio das Velhas – Meta 2010 e Superintendente de
Serviços e Tratamento de Efluentes da Copasa; Antônio Thomaz da
Mata Machado, Coordenador do Projeto Manuelzão para a Meta 2010
e Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;
Célio Murilo de Carvalho Valle, Diretor de Biodiversidade do IEF; e
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Deputado Almir Paraca, membro da Comissão de Meio Ambiente
desta Casa. Isto posto, fazem uso da palavra o Sr. Marcus Vinícius
Polignano, a Sra. Myriam Mousinho e os Srs. Ronaldo Matias de
Sousa e Antônio Thomaz da Mata Machado.

Com a palavra, o Sr. Marcus Vinícius Polignano, para fazer sua
exposição sobre o tema “Gestão das Águas e a Meta 2010”.

Palavras do Sr. Marcus Vinícius Polignano
Bom-dia. Caro Deputado Sávio Souza Cruz, na pessoa do qual

cumprimento os demais Deputados; Dr. José Carlos Carvalho, na
pessoa do qual cumprimento também todos os parceiros
institucionais, os representantes das Prefeituras de Belo Horizonte,
Ouro Preto e Contagem; enfim, parceiros e companheiros da bacia, da
Secretaria de Estado de Educação, principalmente os companheiros e
colegas de luta do Projeto Manuelzão, das comunidades que estão na
luta pela revitalização da bacia. Fico feliz por ter sido antecedido por
Dr. José Carlos, porque muito do que íamos expor aqui, foi abordado
com muita propriedade por ele, o grande patrono da gestão ambiental,
que vem conduzindo bem esse processo.

Sei que os palestrantes abordarão a parte operacional da Meta
2010, mas quero explicitar o seu avanço conceitual. Acredito que ela
nasceu em função de dois momentos históricos que ocorreram no
País. Aparentemente, foi uma coincidência histórica: o Projeto
Manuelzão nasceu em 1997 e a Lei nº 9.433 também foi promulgada
em 1997. A princípio, nenhum tinha conhecimento do outro. Foi uma
feliz coincidência porque todas as questões abordadas por Dr. José
Carlos estão explicitadas na lei: a água como um bem de domínio
comum, um recurso natural limitado, e seu uso prioritário deve ser o
consumo humano; que a gestão das águas deve visar a seu multiuso;
que a bacia hidrográfica é unidade de planejamento e sua gestão
deve ser descentralizada. Esses fundamentos da lei foram essenciais
para termos hoje a Meta 2010. Isso foi construído, e a sociedade se
mobilizou para que essa lei vigorasse, porque sabemos que há leis
que pegam e leis que não pegam. Essa lei pegou porque veio ao
encontro de nossas necessidades de preservação da água, como
elemento vital da natureza, mas também veio para legislar sobre o uso
da água.
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Considero o uso da água uma das questões mais complicadas, e o
Dr. José Carlos falou disso com muita propriedade. O uso da água,
hoje, é extremamente complexo, porque se há algum tempo
precisávamos da água para beber, ou para nadar, ou para outra
atividade, hoje, a água tem grande aplicabilidade na sociedade. Ela é
fonte de energia elétrica, serve para o consumo das cidades, enfim, o
múltiplo uso da água está em questão.

Não podemos deixar de citar a transposição do Rio São Francisco.
O Apolo está em Brasília discutindo isso, pois é um conflito de uso da
água. Temos de ter claro e a sociedade tem de entender que o
múltiplo uso da água será um debate que se acentuará em vista da
demanda e da necessidade. Não podemos esquecer que a água não
é só para nós, mas também para a biodiversidade. Ali estão
representados os peixes como elemento dessa história. Ao mesmo
tempo, há a idéia de que a água delimita um território. Apresentamos
esse território na perspectiva de adotar a água como um bem nosso.
Mas, ao fazermos isso, acabamos por contaminar nossos mananciais
de água.

Temos uma visão absolutamente contraditória. Necessitamos de
água limpa; queremos água pura, de qualidade, mas geralmente
devolvemos aos rios água poluída, degradada, ou seja, o nosso
esgoto. Tudo o que não queremos perto de nós deixamos que a água
afaste por meio dos nossos rios. Temos de mudar essa visão. Reforço
que a Meta 2010 não é só um conjunto de obras e intervenções: a
sociedade tem de mudar a mentalidade para com o seu bem maior,
que é a água, e para com o seu maior patrimônio natural, que é o rio.
Se não mudarmos essa concepção de mundo, por mais que
interviermos fisicamente, ainda haverá contradições.

Reforçando o que o Dr. José Carlos afirmou, todos somos
habitantes de bacias. A bacia hidrográfica deveria ser uma unidade
territorial de planejamento não só para a gestão da água, mas
também para a gestão administrativa, para a gestão do Estado. A
educação tem de pensar a bacia como um território de educação
ambiental. O poder público tem de pensar em sua distribuição não
como regionais administrativas, mas como contexto da bacia,
elemento que agrega homem, natureza, cultura e sociedade.
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Historicamente, Minas tem essa ligação. Os Vales do Jequitinhonha
e do Mucuri são, historicamente, ligados ao rio, assim como o Vale do
Rio das Velhas. Temos de pensar que pertencemos a uma bacia com
a qual temos um compromisso de sobrevivência. Lembro ainda que
morador de bacia não é só a população humana. A bacia abriga toda
a biodiversidade, toda a fauna, toda a flora. Do mesmo modo que
precisamos da bacia, todos os seres dependem dela. Por outro lado, a
água depende também da permeabilidade do solo, da existência de
matas. Achamos que é algo que brota da terra, corre no leito do rio e
não depende do seu entorno, mas depende. Estamos
impermeabilizando o solo, estamos tocando a água para longe,
estamos depositando na água aquilo que não queremos.
Evidentemente, temos de superar essa contradição da civilização.

Essa transparência mostra uma analogia que fazemos, para todos
entenderem. Sabemos que nosso sistema circulatório é fundamental
para a nossa vida. A bacia hidrográfica é o grande sistema circulatório
de um território; é ela que permite a vida, que permite a qualidade de
vida, a biodiversidade.

Em relação à Bacia do Rio das Velhas, temos um compromisso
histórico com ela, pois, praticamente, foi palco de todos as etapas do
ciclo econômico do Estado de Minas: começou com o ciclo do ouro,
sucedido pelo do diamante e pelo do minério e, por fim, pelo da
industrialização e da urbanização. Sem dúvida alguma, essa bacia
recebeu historicamente o impacto de todas as atividades humanas e
antrópicas realizadas nesse território. Temos um resgate histórico a
fazer em relação a essa bacia, porque, se ela propiciou a instalação
da sociedade aqui, temos para com ela o compromisso de lhe
devolver a vida que retiramos.

Mostramos aqui alguns flagelos relativos ao modelo de cidade. Não
adianta pensarmos em bacia e considerarmos o rio afastado de nós. A
forma como utilizamos a cidade e como modelamos nossa
urbanização afeta diretamente a qualidade de vida da bacia.

Na medida em que depositamos o lixo e o esgoto e fazemos a
ocupação de margem e a erosão do solo, estamos construindo o
flagelo da bacia e o nosso próprio flagelo. Ficamos comovidos ao ver,
todo ano, aquela cena do Tietê. Vemos todos os córregos de São
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Paulo inundando as localidades, normalmente onde residem as
populações mais pobres, porque os que têm melhor condição
normalmente moram em condomínios afastados daquela área. E
aquela cena vai se repetir porque é um modelo errado, um modelo
errôneo, na medida em que fomos canalizando e não queremos,
depois, que a água encontre um caminho natural para que possa
circular. À medida em que construímos modelos errados, pagamos o
preço por essa situação. Isso acaba comprometendo a qualidade de
vida de todos. Temos, hoje, em grande parte das regiões urbanas,
córregos que se tornaram depósitos de lixo e esgoto da comunidade,
onde convivem populações humanas que têm, necessariamente, sua
saúde comprometida. E, nesses casos, os mais afetados por esse
processo são as crianças, vide o que está ocorrendo na epidemia
horrorosa de dengue, no Rio, em que as maiores vítimas são os
menos protegidos.

Nesta transparência vemos cenas urbanas que mostram o que
estamos fazendo com os nossos rios. Evidentemente, não é
simplesmente com intervenções físicas que transformaremos toda
essa situação: temos de mudar a nossa visão de mundo e de
sociedade.

Deparamo-nos com situações absurdas em que a gestão da bacia e
da qualidade da água está ligada ao nosso consumo, à questão de
para onde vai o nosso lixo e o nosso esgoto. Se não pensarmos na
gestão de uma forma mais ampla; se não integrarmos nosso
pensamento na certeza de que cidade e bacia se interligam e que,
portanto, a cidade tem de definir melhor o que fará com o seu lixo, seu
esgoto e seus córregos, nada mudará. E aí há algo que desejo
reforçar, porque nós queremos a Meta, mas não a queremos a
qualquer preço. Não queremos a Meta à base de canalização de
córregos, de modo repetido, porque isso é um modelo ultrapassado,
que já não se aplica aos países do Primeiro Mundo. No entanto,
assistimos sistematicamente a isso, apesar de termos até normas
deliberativas proibindo a canalização de córregos. Mas as pessoas
não conseguem mudar modelo. A meta não pode ser conseguida
simplesmente com base na intervenção a qualquer preço e a qualquer
custo. Não podemos continuar fazendo dos nossos córregos uma
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morte anunciada, em que, primeiro, joga-se o esgoto; depois, faz-se
uma canalização semi-aberta, após o que se tampa o buraco para
ninguém mais ver. Isso não é modelo saudável de gestão de
ambiente.

E, aí, o que acontece? A mortandade de peixes. Aqui, reforçando as
palavras do Dr. José Carlos, a visão da Meta é concretamente o
espaço em que discutimos a bacia dentro de uma intersetorialidade,
com a parceria de todos os Municípios, porque um rio não começa e
termina no mesmo Município. O Rio das Velhas começa em Ouro
Preto, passa por Nova Lima, pela Região Metropolitana de Belo
Horizonte, vai a Curvelo e até ao São Francisco. Portanto, é
necessariamente um espaço a ser compartilhado. O Município não
pode decidir sozinho o destino de seus cursos de água, sem levar em
conta a gestão da bacia, e a bacia tem de levar em conta as
necessidades da sociedade daquele local. Se não acharmos um meio-
termo de interface, de negociação e de diálogo nesse processo,
teremos sempre conflitos, em que um Município se julga no direito de
remeter ao outro o esgoto ou o lixo da sua cidade.

Naquele momento, convocamos a sociedade e começamos a
trabalhar na construção de um projeto de revitalização que não fosse
simplesmente uma proposta de tese, mas de uma meta, o que implica
compromisso para conseguirmos efetivá-la.

Qual é o nosso grande objetivo, o nosso indicador? Queremos a
volta dos peixes. Alguns dirão que basta colocá-los lá. Se fizermos
isso, garanto que haverá grande mortandade, pelo menos na Região
Metropolitana. O nosso bioindicador informa que, enquanto houver
peixe no rio, os nossos esgotos estarão tratados, o lixo terá destino
adequado, as leis de uso e de ocupação do solo serão devidamente
utilizadas, as cidades estarão utilizando melhor os seus recursos
hídricos, e, conseqüentemente, as pessoas estarão mais sadias, e a
civilização terá dado sinal de compromisso com a geração futura e a
questão ambiental. O peixe é o símbolo, e, por trás dele, está toda a
concepção de mundo.

Temos de fazer com que todos participem. Por isso, nos esforçamos
para fazer este seminário. Faremos vários outros ao longo da bacia e
queremos convidá-los para, à tarde, concretizarmos isso.
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As ações estão ocorrendo. Apresentamos aqui duas grandes
intervenções, a ETE Arrudas e a ETE Onça, que significaram melhoria
da qualidade das águas.

Quero destacar outra questão: a não-canalização. Estamos
trabalhando em um projeto muito legal em Belo Horizonte, o Drenurbs,
que, ao invés de canalizar, está revitalizando o córrego, fazendo o
parque linear, criando um novo espaço de convivência da sociedade
com os rios, para que todos ganhem com esse processo. Portanto, há
projetos, tecnologia e possibilidades. A canalização não pode ser o
caminho. Temos de fazer com que espaços alternativos sejam
criados.

Apresento-lhes esta imagem, pois muitos não acreditariam na minha
fala: na região de Curvelo, peixes estão sendo pescados, o que,
antes, era impossível. Quer dizer, o peixe está conseguindo chegar
próximo a Curvelo. Queremos que, em 2010, chegue à Bacia do Rio
das Velhas, para cumprirmos esse sonho e realizarmos aquela Meta,
que é de todos nós. Hoje, a Meta não é do Projeto Manuelzão nem do
governo do Estado, mas da sociedade mineira. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
“slides”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Myriam Mousinho,
empreendedora pública do Sisema, para fazer sua exposição sobre o
tema “Meta 2010: panorama geral e intervenções de saneamento do
Projeto Revitalização do Rio das Velhas”.

Palavras da Sra. Myriam Mousinho
Bom dia a todos. Na pessoa do Deputado Sávio Souza Cruz,

cumprimento os parlamentares presentes. Farei uma breve
apresentação sobre as ações e intervenções da Meta 2010. Seria
importante destacar, dando seqüência à fala do Dr. Polignano, os
antecedentes da Meta 2010, que surgiu com uma expedição realizada
pelo Projeto Manuelzão, em 2003. Essa expedição deixou bem claro
que o Rio das Velhas nasce na Serra das Andorinhas e, ao atravessar
a Região Metropolitana, passa por um enorme processo de
deterioração e degradação. A partir daí, o Projeto Manuelzão
articulou, e o Igam coordenou o Plano Diretor Hidrográfico da Bacia do
Rio das Velhas, numa ação multiinstitucional e multidisciplinar, que
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contou com a participação da Semad, Feam, Igam, IEF, Cemig,
Copasa, Ruralminas, Prefeitura de Belo Horizonte, UFMG, Comitê de
Bacia Hidrográfica, Ibram e Abas. O plano foi aprovado pelo Comitê
de Bacia do Rio das Velhas.

O Plano Diretor estuda as possibilidades de revitalização de toda a
bacia, mostrando que, a partir de um esforço concentrado na área do
epicentro da degradação - a Região Metropolitana -, é possível
impactar toda a bacia. A meta foi idealizada e incorporada pelo
Governo do Estado por intermédio da Semad, sendo hoje um dos
projetos estruturadores do Estado. O projeto propõe-se a viabilizar a
revitalização do Rio das Velhas e tem foco inicial na área de
degradação. O projeto é inovador em seu nome, que já mostra
quando as intervenções devem apresentar os resultados: Meta 2010.
É importante mencionar que é coordenado pela Semad, mas dele
participam integralmente e de forma bastante articulada
representantes de outras secretarias de Estado, da Copasa e de
prefeituras, que fazem parte da bacia. Na última segunda-feira,
durante a abertura do VII Fórum das Águas, 19 Municípios que
compõem o trecho mais degradado da bacia assinaram uma carta de
compromisso com a Meta 2010.

Aqui está um panorama geral da caracterização do Rio das Velhas.
Como disse o Prof. Polignano, o processo de ocupação se deu
basicamente a partir da exploração dos recursos naturais. É
importante destacar que, embora a bacia ocupe 5% do território
mineiro, essa região concentra 25% da população, ou seja, há um
grande impacto sobre a bacia e a qualidade das águas. Estas fotos
mostram claramente a exploração, a mineração, a extração de areia, o
desmatamento, a ocupação urbana desordenada com impacto sobre o
rio e toda a bacia. Um absurdo.

Aqui estão as principais sub-bacias com as quais trabalhamos. A
ordem segue a degradação de cada um desses rios. Os principais
focos são Arrudas, Onça, Ribeirão da Mata, Itabirito, Sabará, Rio do
Peixe, Ribeirão Macacos e Córrego da Água Suja, em Nova Lima; Rio
Jequitibá e os Municípios de Rio Acima e Raposos, com contribuição
direta para o Rio das Velhas. Isso mostra que temos trabalhado e
pensado as intervenções a partir dos cursos de água das sub-bacias
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do Rio das Velhas. A partir do Plano Diretor, ficou muito claro que a
principal causa a ser combatida é o lançamento de esgotos não
tratados nos cursos de água.

A apresentação seguinte, que será do Dr. Ronaldo, da Copasa, será
sobre as intervenções específicas de saneamento nos Municípios com
concessão da Copasa. Os Municípios seriam Itabirito, Nova Lima, Rio
Acima, Sabará e Sete Lagoas. Em todos eles, as Prefeituras e seus
Sistemas Autônomos de Água e Esgoto - SAEs - têm desenvolvido
vários projetos visando à coleta e ao tratamento dos seus esgotos.
Então, Itabirito já está em fase de implantação da sua ETE; Nova Lima
e Rio Acima possuem várias ETEs menores; Sete Lagoas está
entrando nesse processo de discussão para a implantação de um
sistema grande de tratamento de esgoto; e, em Sabará, por haver
algumas dificuldades, está sendo feita, de acordo com a Meta 2010, a
elaboração de projetos de ampliação da coleta e de tratamento por
meio da Copasa.

Além disso, é fundamental para o sucesso da Meta que intervenções
sejam feitas nos próprios fundos de vales, nos leitos dos rios. Isso é
uma responsabilidade da prefeitura, e destacamos aqui o trabalho que
tem sido feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, no Arrudas e no
Onça, tanto pelo Plano Municipal de Saneamento como pelo projeto
Drenurbs, também já mencionado pelo Prof. Polignano.

Aqui vemos mostras dos resultados de algumas dessas
intervenções. Onde havia antes o trecho da Av. Cardoso, vemos,
depois, esse trecho revitalizado. Aqui também vemos uma área da
região do Primeiro de Maio, que tem também um projeto para a
implantação de um parque linear, como foi mencionado anteriormente.

Além disso, outras ações são fundamentais, e o Ribeirão da Mata
passa por uma região extremamente frágil, o setor Norte da cidade, a
área cárstica que fica ao norte do Município de Belo Horizonte. Além
disso, ele passa por uma fase de impacto de crescimento e expansão
muito grande, em função da implantação da Linha Verde e da
ampliação do Aeroporto de Confins e do Rodoanel, intervenções que
podem causar um impacto muito grande na região. Então, também
dentro do projeto Meta 2010, está sendo elaborado um programa de
saneamento ambiental para o Ribeirão da Mata, com estudos e
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projetos nas áreas de ampliação de esgotamento sanitário,
revitalização de fundo de vale, drenagem e ordenamento urbano,
resíduos sólidos e educação ambiental.

Outra ação fundamental para o sucesso da Meta, em médio e longo
prazos, é a recuperação da base florestal e de matas ciliares. Esse
projeto tem sido coordenado no âmbito da Meta pelo IEF, que prevê o
plantio de 900ha no biênio 2008-2009, só no trecho metropolitano da
Meta 2010. Além disso, está sendo desenvolvida uma parceria com a
UFMG e o Projeto Manuelzão para a recuperação de áreas
degradadas críticas, aquelas bem pontuais e também essenciais para
a recuperação da base florestal. Esse projeto é fundamental porque,
por seu intermédio, conseguiremos ampliar o volume dos cursos de
água.

Falamos antes sobre as intervenções de saneamento que visam
melhorar a qualidade da água, e esse projeto do IEF, na Meta 2010,
visa ajudar a recuperação do volume dos cursos de água. Esses são
alguns exemplos das matas ciliares no trecho do Alto e Médio Rio das
Velhas, sendo que alguns estão em melhores condições e outros, em
situações bem críticas.

Além disso, como o Prof. Polignano disse, temos o grande projeto
de educação ambiental, que é dividido em alguns tipos de ações.
Pensamos ser interessante desenvolver ações de capacitação de
gestores municipais. E, no ano passado, elas foram realizadas nos
Municípios do Ribeirão da Mata, sendo que, este ano, faremos um
novo curso envolvendo os Municípios de Itabirito, Rio Acima, Caeté,
Raposos, Nova Lima, Sabará e Sete Lagoas. Temos também
desenvolvido uma série de reuniões com os professores das redes
pública e privada para discutir e levar a Meta. Aliás, hoje está sendo
distribuída uma cartilha em que mostramos de que forma a população
pode se inserir e se envolver diretamente com a Meta, e também
estamos realizando seminários regionais.

Esses seminários serão muito importantes. Essas intervenções que
mencionamos e sobre as quais o Dr. Ronaldo falará são importantes
para a melhoria da qualidade da água. São canalizações subterrâneas
cujo significado e alcance as pessoas não percebem, assim como não
percebem a mudança que aquela intervenção provocará em sua vida.
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Neste ano, organizaremos 16 seminários com as comunidades
próximas aos lugares em que as intervenções estão acontecendo,
para discutirmos o significado da Meta 2010 com a comunidade.

Outra atividade importante no projeto é a integração da rede de
monitoramento da qualidade da água. Hoje existem várias redes. A
Copasa tem a sua rede de monitoramento de qualidade da água,
assim como a Prefeitura de Belo Horizonte, a Ufop, o Projeto
Manuelzão e o Igam. É importante que essas informações estejam,
em primeiro lugar, disponíveis para a comunidade, para a população e
para todos os interessados. Em segundo lugar, é importante otimizar
as próprias ações e as atividades desenvolvidas por cada uma dessas
instituições, visando aprimorar o monitoramento da qualidade da
água.

Uma outra ação que está no “slogan” da Meta - “Navegar, pescar e
nadar” - é o estudo que vem sendo feito para a implantação de uma
navegação turística no trecho de 136km entre Sabará e a Fazenda
Jaguara Velha. Será contratada uma consultoria para fazer uma
batimetria do rio, avaliar suas condições de navegabilidade e
identificar que tipo de embarcação poderá ser usado. Esperamos ter
parcerias para a implantação dessa navegação turística até o próximo
ano.

Outro ponto importante é o trabalho desenvolvido no âmbito da Meta
pela Emater, que é o manejo integrado de sub-bacias. Ações e
serviços envolvendo a educação ambiental com os produtores rurais
já vêm sendo desenvolvidos nos Municípios de Matozinhos, Pedro
Leopoldo, Santa Luzia, Itabirito, Lagoa Santa, Ouro Preto e
Funilândia, assim como o controle de processos erosivos e a proteção
de nascentes. É um trabalho interessante.

Ontem, no Fórum das Águas, a Emater apresentou um pouco desse
projeto, que é a implantação de minibarragens para a contenção das
águas de chuva. Isso faz com que melhore a infiltração de águas na
própria propriedade e que os rejeitos não sejam lançados nos cursos
de água, provocando o assoreamento. Nesse trabalho tem sido feita a
proteção das nascentes, que é essencial ao alcance da matéria. É um
trabalho muito interessante. Essas são as sub-bacias em que esse
trabalho já está sendo desenvolvido. A idéia é que existam projetos
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como esse para todos os Municípios a partir do próximo ano.
Essas são fotos das ações que estão sendo desenvolvidas sobre o

manejo integrado das sub-bacias.
Esse é o ponto Nadar, que está identificado e acontecerá em 2010.

Todos estão convidados para participar desse evento.
Os principais resultados já alcançados por meio do

biomonitoramento referem-se à volta dos peixes, como mostrou o
Prof. Polignano e será mostrado pelo Ronaldo.

De maneira geral e de forma bem sucinta, essas são as principais
intervenções em curso na Meta 2010. Gostaria de lembrar, mais uma
vez, a importância da Comissão de Integração e Acompanhamento da
Meta 2010 na coordenação desse projeto, formada por representantes
das Prefeituras Municipais, das Secretarias de Estado envolvidas, do
Projeto Manuelzão e do comitê de bacias. É nessa comissão que os
problemas serão discutidos e as ações necessárias para o alcance
dessa meta serão avaliadas e colocadas em prática. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de “slides”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Ronaldo Matias de Sousa,
para fazer sua exposição sobre o tema “Meta 2010: panorama geral e
intervenções de saneamento do projeto Revitalização do Rio das
Velhas”.

Palavras do Sr. Ronaldo Matias de Sousa
Bom-dia a todos. Em razão do pouco tempo de que disponho para

minha exposição, não farei saudações pessoais.
Em linhas gerais, não podemos pensar em resolver um problema de

poluição sem fazer uso da integração. Vários fatores contribuem para
comprometer a qualidade das águas de um rio, e precisamos realizar
ações absolutamente integradas no que diz respeito ao abastecimento
de água, ao esgotamento sanitário, à drenagem urbana, à política
ambiental e ao controle de vetores e de resíduos sólidos. Tudo isso
deve estar em perfeita integração; caso contrário, não teremos
sucesso.

É fundamental compartilharmos essas ações com a União, o Estado,
o Município, o Ministério Público, a iniciativa privada, os Poderes
Legislativos, os comitês de bacia e a sociedade civil organizada. Sem
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compartilhamento, não teremos sucesso, e a razão do sucesso da
Meta 2010 é exatamente o compartilhamento que está ocorrendo.

Dentre as ações prioritárias que a Copasa empreenderá e vem
empreendendo na Bacia do Rio das Velhas, estão o incremento de
ligações prediais de esgoto, a ampliação das redes coletoras e
interceptoras, as estações elevatórias e as estações de tratamento de
esgoto.

Estamos incrementando também o programa Caça-Esgoto. O que
significa isso? Significa que todos os esgotos gerados nas bacias de
contribuições das estações de tratamento de esgoto devem ser
direcionados para tratamento. Muitos problemas comprometem as
ações para a despoluição: a urbanização inadequada, a ocupação
desordenada e um grande adensamento populacional. Tudo isso se
transforma num passivo ambiental que devemos resolver.

Os slides mostram uma sub-bacia muito próxima da ETE Arrudas, a
que chegam 50% dos esgotos do Córrego do Navio. O restante não
chega. Por quê? Infelizmente, porque, por problema social, as
pessoas ocupam as margens do córrego, e somos impedidos de
implantar os interceptores. É preciso, antes, fazer remoções e
reassentamentos. As fotos mostram ocupações de margens de
córregos urbanos, o que dificulta o transporte do esgoto para as
estações. Ações para resolver o problema estão sendo
implementadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, em convênio com a
Prefeitura de Contagem. O próprio Fhidro financiará ações de
intervenção no Município de Belo Horizonte para remoção e
reassentamento de famílias. Com isso, a Copasa poderá implantar
interceptores na bacia do Isidoro, em Belo Horizonte.

A Bacia do Rio das Velhas corre por 51 Municípios. A Copasa tem a
concessão de 18 deles, sendo que o restante está sob a
responsabilidade das Prefeituras, dos SAEs e dos Semaes. A Bacia
do Rio das Velhas serve a aproximadamente 4.500.000 pessoas, e a
Copasa é responsável pela concessão de esgoto a aproximadamente
80% dessa população, ou seja, a 3.800.000 pessoas.
Aproximadamente 75% da população do Rio das Velhas se encontra
localizada nas Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça e na Bacia do
Ribeirão da Mata. Exatamente aí está o epicentro dos problemas,
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razão pela qual as prioridades de intervenção da Meta são as Bacias
dos Ribeirões Arrudas, Onça e da Mata. Esse slide mostra, à direita, a
bacia do Arrudas e, em amarelo, a bacia do Onça. Podemos observar
que tanto a bacia do Arrudas quanto a do Onça começam no
Município de Contagem.

A ETE Arrudas está em operação e tem condição de tratar de todo o
esgoto da bacia do Arrudas. O mesmo acontece com a ETE Onça. Há
uma pequena estação no Bairro Olhos d´Água/Pilar. Nosso grande
desafio é levar para tratamento os esgotos que ainda não chegam a
essas estações. A entrada do ETE Arrudas está no final da Avenida
dos Andradas. Aí acontece o tratamento preliminar.

Aqui está a ETE Onça, inaugurada em 2006. Foi implantado nessa
obra o tratamento primário. Hoje removemos aproximadamente 70%
da poluição. Vamos implantar o tratamento secundário. A obra já foi
licitada e iniciada. O investimento será de R$64.000.000,00. A
remoção será de 90% da poluição. Isso refletirá diretamente na
melhoria da qualidade da água do Rio das Velhas.

Aqui estão outras pequenas estações de Belo Horizonte em
operação. Temos aqui o Ribeirão da Mata. Como vocês observaram,
nas Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça, as estações estão
implantadas. O nosso desafio é levar o esgoto para tratamento.
Diferentemente, na Bacia do Ribeirão da Mata existem várias
estações de tratamento de esgoto em operação e outras planejadas.
Esta aqui é uma estação que trata o esgoto do Aeroporto de Confins.
Esta é uma ETE implantada em Lagoa Santa. Aqui está outra ETE,
também implantada no Município de Lagoa Santa. Existe uma ETE
em Matozinhos. Planejamos levar o esgoto de Capim Branco para ser
tratado em Matozinhos, porque a estação tem capacidade para isso.
Esta é a ETE de Ribeirão das Neves. Em Santa Luzia, existem quatro
estações: Cristina, Apac, Bom Destino Norte e Bom Destino Sul. Em
Vespasiano, temos a ETE Morro Alto e a ETE Vespasiano. Estamos
construindo outra estação que deve iniciar suas operações ainda
neste ano.

Aqui temos uma panorâmica da Bacia do Rio das Velhas. Em todas
as cidades em que a Copasa tem a concessão de esgoto serão
implantadas ETEs até 2010. As alaranjadas são as estações
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planejadas, e as azuis são as estações existentes. Aqui está a relação
das estações. Aqui vocês podem observar a evolução do volume de
esgoto tratado na Bacia do Rio das Velhas. O reflexo da melhoria da
qualidade da água, da presença dos peixes está relacionado com o
volume de esgoto tratado na Bacia do Rio das Velhas. Em 2007,
chegamos ao volume de 80.000.000m3 de esgoto tratado. Desde 1998
estamos nessa evolução. A nossa perspectiva é muito grande. Com a
ampliação do sistema de esgotamento sanitário e os investimentos
planejados, pretendemos chegar a aproximadamente 120.000.000m3

de esgoto tratado em 2010.
Há várias razões para serem implementadas todas essas ações de

despoluição do Rio das Velhas: sanitária - evitar contaminação por
doenças de veiculação hídrica; ecológica - manter condições
favoráveis à vida animal e vegetal evitando a degradação do meio
ambiente; econômica - a água é um bem natural utilizado em
inúmeras atividades econômicas, como a água potável para
abastecimento, para o consumo industrial, etc.; razão estética ou de
conforto - a poluição do rio causa prejuízos para o turismo, mau
aspecto, mau cheiro, presença de materiais flutuantes, como foi
mostrado aqui em várias apresentações; razão legal - as comunidades
e os proprietários das terras a jusante têm direitos legais ao uso da
água em estado natural. Por isso as autoridades ambientais
instituíram padrões de qualidade de água e de lançamento de
efluentes que devem ser obedecidos.

A Copasa já investiu de 2003 a 2007 na Bacia do Rio das Velhas,
em sistema de esgotamento sanitário, redes coletoras e interceptoras
e, principalmente, em estações de tratamento de esgoto,
R$412.000.000,00. Em 2008, planejamos investir R$247.000.000,00.
No período de 2009-2020, R$558.000.000,00. Isso totalizará
R$1.200.000.000,00. Essas ações estão surtindo efeito. Esse é um
trabalho muito interessante do Projeto Manuelzão. A curva vermelha
representa a riqueza esperada em fauna de peixes do Rio das Velhas
em 2000. E a linha azul representa exatamente o que foi detectado
em 2000. A setinha indica exatamente a Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Nessa época, não tínhamos praticamente nenhum
tratamento de esgoto em Belo Horizonte e Contagem. Já em 2007 a
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riqueza de peixe melhorou consideravelmente, como podemos
observar pela curva azul. Ela tem uma deflexão exatamente por causa
da Bacia do Ribeirão da Mata.

A volta do peixe, como está ocorrendo - porque os peixes estão
vindo em direção à Região Metropolitana de Belo Horizonte -, significa
que temos uma água de melhor qualidade, com maior concentração
de comida. Então, em relação ao ponto nadar, a espécie de peixe
matrinxã, na ponte do Rio das Velhas, logo depois de Lagoa Santa,
indo para a Serra do Cipó, aproximou-se 471km na direção da região
metropolitana. O dourado também subiu 250km nessa direção, assim
como o piau, que subiu 337km nesse sentido.

Isso significa que estamos no caminho certo quanto às ações
empreendidas. Mais do que nunca, podemos ver que essa integração
do Poder Legislativo, do Ministério Público e da sociedade civil
organizada é que vai contribuir efetivamente para atingirmos a Meta
2010. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de “slides”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Antônio Thomaz da Mata
Machado, para sua exposição sobre o tema “Balanço da participação
social na meta 2010”.

Palavras do Sr. Antônio Thomaz da Mata Machado
Deputado Sávio Souza Cruz, amigo, colega do magistério superior,

militamos juntos no final do século passado; Dr. José Carlos Carvalho,
Polignano, Ronaldo, Myriam; Deputados e Deputadas presentes;
senhores e senhoras; atualmente estou presidindo o Comitê da Bacia
do São Francisco, por isso preparei uma reflexão pensando no
conjunto dessa bacia.

A Lei nº 9.433 - e a Lei nº 13.199, do Estado de Minas Gerais -
previu uma questão fundamental. No plano diretor da bacia, existe o
capítulo da recuperação hidroambiental. Nesse ponto, a Lei nº 9.433
preconiza a famosa gestão integrada, porque não é possível recuperar
uma bacia do ponto de vista hidroambiental sem uma intervenção no
território ou sem interferir em licença ou em todo esse conjunto.

A Meta 2010 tem essa especificidade interessante, porque é uma
proposta de recuperação hidroambiental aprovada e discutida no
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âmbito do comitê como ponto de partida, vamos dizer. Nesse aspecto,
tem uma certa qualidade como proposta de recuperação
hidroambiental, porque esses planos em geral, planos diretores e
plano diretor em bacia, contêm um diagnóstico geralmente muito bom,
em que se percebem todos os problemas, mas contêm também uma
miscelânea de intervenções, de questões e de possibilidades que
fazem com que todos se percam no processo.

A Meta tem uma característica importante, porque conseguiu definir
prioridade geográfica, prioridade temática e indicador. Ela analisou a
Bacia do Rio das Velhas e estabeleceu que a prioridade geográfica
teria de ser a Região Metropolitana de Belo Horizonte. A principal
intervenção no sentido da recuperação hidroambiental da bacia era na
região metropolitana, porque o maior problema constatado no plano
diretor da bacia era a qualidade da água da Bacia do Rio das Velhas,
que era e ainda é comprometida, fundamentalmente, na região
metropolitana. Assim, estabeleceu a Prioridade Geográfica 1 e a
Prioridade Geográfica 2, que é a Bacia do Cipó, onde há preservação.
A Bacia do Rio Cipó contém o banco genético, vamos dizer. As
espécies de peixes conseguem reproduzir-se lá, porque a bacia não
foi ocupada da forma como o foram as Bacias do Onça, do Ribeirão
da Mata e do Arrudas.

Também a Meta estabeleceu prioridades temáticas, quer dizer, o
principal problema para a recuperação hidroambiental da Bacia do Rio
das Velhas é o saneamento. Essa é uma prioridade essencial,
estabelecida entre outras tantas. Além disso, ela definiu o indicador.
Em geral, faz-se o plano, há o diagnóstico e uma miscelânea de
intervenções, mas não existe o indicador. Os indicadores de planos
diretores, em geral, são as obras, os recursos. As pessoas divulgam
planos diretores ou o programa que define quanto se gastou aqui e ali,
etc. A Meta 2010 tem a vantagem de definir o indicador. E o indicador
essencial é a qualidade da água, definido pelo ecossistema.

Aí há uma novidade que a Lei nº 9.433 e a lei ambiental brasileira
não incorporaram, que é a idéia do ecossistema no enquadramento
dos corpos de água. Isso não existe na lei. O Dr. José Carlos
enfatizou que ainda prevalece na Lei nº 9.433 um sentido utilitarista da
água, até pelo nome recursos hídricos. Não está incorporada ainda na
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legislação a preservação do ecossistema clássico, ou seja, dos peixes
principalmente, que estão acima na cadeia alimentar do ecossistema
aquático.

A Meta 2010 previu isso e mais. O sistema ambiental mineiro, por
meio do Copam e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, previu,
na deliberação sobre enquadramento dos rios, reformada em 2006, o
ecossistema aquático como um indicador de sua qualidade, além do
oxigênio, da condutividade, etc., que são indicadores químicos e
físicos utilizados normalmente no Brasil.

Nesse aspecto, é também inovador. Então, temos como prioridade
geográfica a Região Metropolitana de Belo Horizonte e,
fundamentalmente, a Bacia do Cipó. Se o indicador é o peixe, temos
de preservá-lo, porque o peixe voltará, já que está na bacia. Então, se
conseguirmos recuperá-la aqui, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, já que as espécies estão na bacia, que é sistemicamente
interligada, necessariamente o peixe voltará para a região
metropolitana, como já está acontecendo e como demonstrou o
Ronaldo.

Além dessa peculiaridade, a Meta 2010 é um plano de bacia que
virou política pública. No âmbito dos comitês isso não era visto como
política pública. Normalmente, havia algumas ações, algumas
mobilizações, alguns eventos, etc. Ao contrário, nesse caso, a Meta
2010 é o plano diretor da bacia virando política pública. Ou seja, foi
assumido e incorporado pelo governo do Estado de Minas Gerais
como projeto estruturador e virou política pública, que, para ser
tocada, tem de ir além da sua concepção.

A Meta 2010 não tem como ser feita só pelo Estado e pela Copasa,
tem de ser feita incorporando Prefeituras e a sociedade civil. Nesse
aspecto, a comissão de integração da Meta 2010 é também um
avanço extremamente interessante, pois vai além do estruturador.
Além dos órgãos públicos que o projeto estruturador advoga e que é
fundamental, pois é algo intersetorial, já que são incorporados ao meio
ambiente - a Copasa, a Sedru e a Secretaria de Transportes - são
envolvidas as Prefeituras, principalmente as de Belo Horizonte,
Contagem, Itabirito e dos Municípios adjacentes ao Ribeirão da Mata.
Também temos a participação da sociedade por meio do Projeto
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Manuelzão. Então, é uma política e um arranjo institucional
absolutamente peculiar e inovador, que integra gestão de recursos
hídricos, gestão ambiental e faz a transversalidade, à medida que
incorpora esse conjunto de órgãos numa política essencialmente
ambiental. Esse é o grande avanço da Meta 2010, ou seja, é um plano
diretor de bacia que se transforma em política pública. E, ao se
transformar em política pública, exige um arranjo institucional especial,
não usual, que integra vários entes - vamos dizer assim - do poder
público.

A terceira questão que quero enfatizar é que, de 2003 até hoje, a
Meta 2010 conseguiu, por meio da aprovação do plano, depois, do
início das intervenções, das prioridades do governo, do projeto
estruturador, das prioridades da Copasa, das intervenções de Belo
Horizonte, Contagem e outros Municípios, uma adesão de órgãos
públicos, de funcionários e de dirigentes políticos de Minas Gerais. Ela
foi um avanço.

O Presidente desta reunião enfatizou que, há cinco ou seis anos,
falava-se que seria impossível navegar, pescar e nadar no Rio das
Velhas em 2010; que isso seria uma utopia, mas, hoje, isso tem
credibilidade, ou seja, é possível acontecer. Mas precisamos avançar,
precisamos da participação social. Não é preciso só recuperar, mas
também manter a recuperação, se não houver a participação social.
Se vamos conviver com rios vivos, teremos de mudar a nossa atitude
em relação a eles, principalmente nos médios e grandes centros
urbanos, onde são depósitos de esgoto e de lixo.

Para que os rios não sejam depósitos de esgoto de lixo tem que
haver outra atitude da população em relação a eles. É preciso ter uma
relação com os rios vivos semelhante à que se tem com as árvores.
Aqui em Belo Horizonte, se alguém vê alguma árvore sendo cortada,
certamente irá chamar a polícia ambiental, a Prefeitura, mas ninguém
tem o discernimento de que acabou de sair de casa e deu descarga,
jogando 40 litros de cocô no Rio das Velhas. É necessária essa
participação, essa incorporação. Existe um grande esforço nosso para
isso. O Comitê do Rio das Velhas criou a figura do subcomitê, aquele
que trata, fundamentalmente, da recuperação hidroambiental em
pequenas bacias, em sub-bacias e afluentes para mobilizar a
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população para que cuide do ambiente, para que mude a sua atitude.
Se isso não ocorrer, dificilmente vamos conseguir manter essa
possibilidade de navegar, nadar e pescar.

É importante enfatizar isso porque as experiências internacionais
mostram essa dificuldade. No final do século passado, em 1996, os
franceses vieram discutir em Belo Horizonte a recuperação do Sena e
a recuperação da “bacia” do Arrudas e do Onça. Houve uma
discussão técnica e científica. Houve uma consultoria francesa para
isso. Nessa discussão nasceu o Drenurbs, a concepção da Prefeitura
de Belo Horizonte em relação à recuperação de rios, etc. Os
franceses fizeram todas as obras necessárias e inauguraram a praia
do Rio Sena. Levaram até cariocas para tocar samba e jogar vôlei.
Mas nessa praia não houve balneabilidade porque não houve a
incorporação da população, não houve participação. Então, a
experiência internacional mostra também que o Rio Tâmisa é
balneável de vez em quando e durante alguns dias, dependendo da
injeção de oxigênio de determinadas épocas, apesar de o salmão
estar sendo pescado. Outro dia até entrou uma baleia no Tâmisa, que
acabou morrendo. A participação social é importante, e é um passo
que temos que dar.

Terminando, gostaria de dizer que existe um grande desafio, a Meta
2010. Acredito que o pescar é uma questão que já estamos
percebendo. Fazemos o monitoramento e estamos vendo o peixe
voltar. A navegação tem desafios, mas é viável. Estão sendo
desenvolvidos estudos nesse sentido. A idéia é navegar num trecho
pequeno, entre Santa Luzia e Matozinhos, na Fazenda da Jaguara.
Existe um grupo de empresários interessados em assumir essa
função como turismo. Em 2009 faremos uma grande expedição no Rio
das Velhas. Enfim, o grande desafio é o nadar. Falei sobre a
balneabilidade do Tâmisa e do Sena. Nós, na Comissão de
Integração, em vários órgãos ainda não chegamos a um consenso
sobre essa questão. Apenas o tratamento primário e o chamado
tratamento secundário são insuficientes para nadar. É necessário que
se introduza tecnologia de tratamento de esgoto mais sofisticada.
Esse debate está escondido entre nós. O Governador vai nadar, o
Apolo certamente vai nadar e eu também vou. Se o Governador
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nadar, as pessoas também irão nadar. Temos que discutir essa
balneabilidade: certamente, as pessoas irão nadar, porque o rio
voltará a ser como era na década de 50. Se fizermos um cálculo da
carga orgânica de esgoto lançada no rio, ele chegará próximo ao que
era em 1950. Se ele vai chegar a esse ponto, as pessoas irão nadar
mesmo sem atestado médico. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos início à fase dos debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas
aos expositores, e as questões serão encaminhadas por escrito ou
oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar os
debates, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone
que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante, na fase dos
debates, disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção,
garantido o mesmo tempo para as respostas. Aqueles que quiserem
formular oralmente suas perguntas, ainda assim deverão preencher a
ficha distribuída aos participantes, escrevendo seu nome, a entidade
que representa e, onde está o espaço da pergunta, colocar “oral”, que
a Presidência anuncia para que possa fazer a pergunta diretamente
pelo microfone.

A Assembléia Legislativa, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, por
meio do Igan, e os demais organizadores do VII Fórum das Águas
manifestam seus agradecimentos às autoridades e convidam todos a
assistir a apresentação cultural Guaiaxi - O Rio das Velhas -, feita pela
companhia de dança BA&BA e AcordaDança, no Hall das Bandeiras,
às 12h30min, e a participar do “workshop” “Ações da sociedade para
concretização da Meta 2010”, das 14 às 18 horas, na Escola do
Legislativo.

A ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição completa das
exposições e dos debates, será publicada no jornal “Minas Gerais”,
“Diário do Legislativo”, na edição do dia 5/4/2008, sábado.

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões do seminário,
esclarecemos que não será possível fornecer cópias das gravações,
mas que a reprise do evento será exibida pela TV Assembléia no dia
21 de abril, às 14 horas.
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As inscrições para o “workshop” “Ações da sociedade para a
concretização da Meta 2010”, que acontecerá na Escola do Legislativo
das 14 horas às 17 horas, estão abertas no Hall das Bandeiras, na
própria Assembléia, e também serão feitas na própria Escola, das 13
horas às 14 horas. Todos estão convidados a participar.

Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, passaremos à fase de debates. Já

recebemos algumas perguntas. Com a palavra, o Deputado Almir
Paraca, membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente, que fará
alguns questionamentos ao Secretário José Carlos de Carvalho.

O Deputado Almir Paraca - Boa-dia. Parabenizo os organizadores
do evento. Mais uma vez temos a oportunidade de aprofundar as
nossas análises, os nossos conhecimentos e fortalecer as nossas
convicções acerca de todo o trabalho de recuperação, de mudança de
atitude e de comportamento que está em curso, felizmente, por meio
de muitas ações em Minas Gerais. Hoje todos que são sérios, que se
preocupam efetivamente com o Planeta, já incorporaram na pauta de
discussão essa dimensão ambiental.

Antes de dirigir-me ao Secretário, quero tratar de uma questão que
considero importante. Em algumas abordagens, tenho usado um
termo que tem como primeira uma conotação religiosa, espiritual, que
é a conversão. Falamos muito em transformação, mudança de
comportamento, de atitude, mudanças sem as quais uma parte
considerável das transformações reclamadas por todo o mundo não
virá.

O Thomaz acabou de falar dos indicadores. Infelizmente, muitos
programas e projetos ainda estão na dimensão física e alguns
também na dimensão monetária ou financeira, com volume de
recursos aplicados em determinada ação. A respeito da
conscientização, por mais que ampliemos o conhecimento e
incorporemos novos conceitos, creio que, sem esse componente da
conversão efetiva, não teremos a mudança com a qualidade de que
precisamos. Pensar no desejo humano, no desejo de mudança, é
pensar em transformar conhecimento, consciência, em desejo que
imprima mudanças de atitude e de comportamento com ações
efetivas.
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Este ainda é um debate a ser feito. Do meu ponto de vista, é uma
interrogação que vem do campo espiritual, que nos provoca, mas
também precisamos refletir e discutir sobre ela.

Quero tornar pública uma conversa de bastidores que tive com o
Secretário José Carlos Carvalho. Temos a preocupação com a
revitalização das bacias hidrográficas e dos cursos d’água, mas
vemos que parte considerável dos esforços em curso, por ações do
Estado ou do governo federal, se concentra no saneamento. Queria
que o Secretário socializasse para todos parte da nossa conversa,
mostrando que, além da qualidade da água tratada pelo saneamento,
há também o aspecto da quantidade. Ele nos dirá o que precisamos
fazer quanto à quantidade das águas nos planos e nos processos de
revitalização.

O Sr. Presidente - Para fazer seu questionamento ao Secretário
José Carlos, convido a ir ao microfone o Sr. Afonso Aroeira,
Presidente em exercício da CBH-Paracatu.

O Sr. Afonso Aroeira - Bom dia. Farei duas perguntas ao Dr. José
Carlos: como poderemos arrumar uma maneira de dar destinação final
ao lixo doméstico produzido na zona rural? Esse é um problema sério
que a bacia do Paracatu está enfrentando e acho que não é diferente
do que ocorre na bacia do Rio das Velhas. O lixo doméstico produzido
na zona rural traz muitos problemas. Segundo, ontem, no debate com
o pessoal do Rio São Francisco, Dr. José Carlos, discutimos quais são
as ferramentas legais que poderemos adotar para que nossas águas
não sejam federalizadas. Esse é um caso sério; debatemos isso
ontem, na parte da manhã. Abordamos esse assunto, mas não
prosseguimos. Gostaria de me identificar sou Secretário de Meio
Ambiente de João Pinheiro e Presidente em exercício da Bacia do Rio
Paracatu. Somos inteiramente solidários com o trabalho que realizam.
Estamos aqui para aprender com vocês, que trabalham com o Rio das
Velhas. Parabéns por essas ações que estão fazendo e por
conseguirem essa mobilização social que reputo de maior importância
para as bacias. Obrigado.

O Sr. Presidente - Perguntas dirigidas ao Secretário José Carlos
Carvalho. A primeira é de Sebastião Luiz de Vasconcelos, da
Associação dos Produtores de Florestas. Ele também informa fazer



336

parte da delegação da Bacia de Paracatu: “Dr. José Carlos, o que
será feito ou como será para tratar a revitalização das demais
bacias?”.

Do Sr. Hélio Garcia de Morais, agricultor: “Quanto ao
desmatamento, desvio de leito de rio, fauna (caça e aprisionamento
de pássaros), a fiscalização é pouca, principalmente nos fins de
semana prolongados. Não seria necessário que os órgãos
competentes agissem mais?”.

De Aluízio Fantini, da Semad, Programa de Revitalização do Rio
São Francisco: “Dr. José Carlos, como V. Exa. avalia os papéis dos
produtores rurais na revitalização hidroambiental das bacias
hidrográficas?”.

Do Sr. Sidney Cabiruca, da CBH-Verde, de São Lourenço: “De todas
as prioridades dos recursos hídricos, a ação terapêutica das águas
minerais é a principal; contudo, continuam sendo tratadas como
minério passível de exaustão. Gostaríamos de tê-las geridas pelo
Igam.”.

Passo a palavra ao Dr. José Carlos Carvalho para proferir suas
respostas, já informando que, na seqüência, ele precisará se ausentar
dos nossos trabalhos.

O Secretário José Carlos Carvalho - Começo refletindo sobre as
questões abordadas pelo Deputado Almir Paraca, que também têm
conexão com o tema comentado pelo Dr. Luiz Fantini. Na verdade, o
grande foco da recuperação das bacias hidrográficas está posto no
saneamento, que, provavelmente, se constituiu no maior déficit de
investimento no Brasil em matéria de qualidade. O que discutimos
aqui sobre o Velhas, sobre o Paraopeba e sobre as demais bacias é
um exemplo de que fizemos muito pouco em matéria de tratamento de
esgoto, lançando esgotos “in natura” nos cursos d’água.

É fundamental imaginar um outro ciclo porque, ao lado do
saneamento, que é fundamental e que trata essencialmente da
qualidade das águas, há outra questão subjacente, também muito
importante, que diz respeito à quantidade, que depende das práticas
de uso da terra. Isso vale tanto para a expansão urbana quanto para
as atividades do setor agropecuário. É importantíssimo imaginar
outros modelos.
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Particularmente, defendo a revisão do crédito rural para criar
alternativas e financiamentos adequados para os produtores rurais
fazerem investimentos relacionados que obterão resultado na
quantidade de água, porque o solo é o grande reservatório natural das
águas. O reservatório natural das águas são os lençóis freáticos. Na
medida em que adotamos práticas inadequadas, impermeabilizando-
se a camada superficial do solo, desmatando, eliminando a
possibilidade de infiltração natural, fazemos com que a água que
ficava retida no solo escoe cada vez mais, provocando erosão,
assoreamento e indo para a jusante. Então, a melhor maneira de
reservar água não é nos grandes reservatórios. Se tivéssemos
políticas adequadas para reservar água no solo, fazendo com que o
lençol freático mantivesse a água, não precisaríamos fazer grandes
investimentos em estrutura de reservatório de água por meio de
grandes barragens. Esse é um aspecto. Estudos científicos
comprovam que o solo desnudo, completamente sem cobertura
vegetal, retém 6% da água de chuva, enquanto o solo com cobertura
florestal retém 61% da água de chuva.

Essas são questões para refletirmos. Concordando com as
indagações do Deputado Almir Paraca e do Dr. Fantini, é fundamental
apoiarmos os produtores rurais, para que sejam também produtores
de água, e não apenas produtores de alimentos.

O Afonso Aroeira refere-se a algumas questões que gostaria de
comentar: uma delas o lixo doméstico na zona rural, um desafio,
porque até hoje não conseguimos resolver nem o da área urbana.
Infelizmente, mais de 500 Municípios mineiros ainda têm lixões. Essa
é nossa realidade. É fundamental continuarmos investindo na política
do saneamento, em ações que objetivem a destinação final do lixo
urbano e também o da zona rural, o que é mais difícil, porque a
localização dos domicílios na zona rural é mais difusa. Essa questão
requererá uma abordagem diferente da tradicionalmente praticada na
zona urbana, mas é uma questão a ser verificada.

O Afonso também se refere a uma questão que chama de
federalização das águas. Temos de examinar claramente, porque a
Constituição de 1988 criou o duplo domínio. Então, em tese,
constitucionalmente, esse risco não existiria, a menos que se fizesse
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uma emenda à Constituição.
A Constituição criou águas de domínio federal, que são as calhas

que banham mais de um Estado ou que drenam mais de um Estado.
Ainda ontem, na Fiemg, me chamou a atenção esta pequena
diferença: a gente fala que os rios não banham, os rios drenam. O rio,
na verdade, é o dreno de uma bacia. E eles são federais. Aí, sim, é
preciso prestar atenção porque há um dispositivo na lei federal, numa
das legislações federais que tratam de água, que, quando o governo
federal faz uma grande barragem num curso d’água, ainda que ele
seja de domínio do Estado, ele passa à gestão federal. Essas são
questões para as quais os Estados têm de estar atentos no momento
de discutir os grandes investimentos, por exemplo, em barragens, em
reservatórios de água, etc., porque isso existe de fato e é fundamental
estarmos atentos.

Você deve ter feito essa observação, preocupado com a grande
barragem prevista pela Codevasf, a ser construída no Paracatu. Isso
já foi objeto de uma discussão aqui. Há previsão de três grandes
barragens em Minas: Velhas, Paracatu e Urucuia, para ter uma
reserva de água que, na verdade, já é o primeiro movimento para se
evitar o conflito futuro da transposição. Para você não ter um conflito,
daqui a 20, 30 anos, com a transposição do São Francisco, há duas
alternativas: ou transpor o Tocantins, que faz parte dos estudos, ou
transformar Minas num grande reservatório de água para regularizar a
vazão a jusante. Essas são questões que já discutimos em outros
momentos, nas quais temos de prestar atenção. Acho importante essa
reflexão.

O Sebastião Luiz refere-se a outras bacias. Felizmente, com a
ativação do Fhidro, também aprovado aqui, nesta Casa,
demonstrando a preocupação da Assembléia Legislativa com os
temas ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável do
Estado, iniciamos, desde o ano passado, investimentos em outras
bacias hidrográficas. Temos as Bacias do Paracatu, do Pará, do
Paraopeba, que já recebem recurso do Fhidro. Temos, hoje, um
instrumento financeiro importantíssimo, que é o fundo destinado à
recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas de todo o
Estado, e não apenas da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.



339

Temos aqui, também, a questão da fiscalização, um tema sempre
recorrente e importante. Trabalhamos arduamente para melhorar a
fiscalização ambiental do Estado. Criamos o Comitê Gestor da
Fiscalização Ambiental. Realizamos um concurso público, por meio do
qual mais de 400 técnicos de nível superior entraram no sistema. O
Governador, há um mês, a pedido do Comando-Geral da Polícia
Militar, em articulação conosco, autorizou o acréscimo de mil homens
no policiamento ambiental do Estado até 2010, 240 já estão sendo
incorporados neste ano. Portanto, passaremos de 1.200 para 2.200
policiais ambientais para reforçar as atividades de fiscalização. Mas
quero ser absolutamente sincero: só a fiscalização não basta.
Precisamos, como aqui já foi mencionado, investir na educação, em
outras iniciativas que estimulem a mudança de comportamento da
sociedade e a mudança de atitude dos cidadãos. Não podemos
negligenciar a fiscalização porque ela tem que ver com impunidade.
Quando a impunidade prospera em qualquer sociedade, em qualquer
Nação, todos os princípios de cidadania viram letra morta, tornam-se
apenas um conceito, não uma realidade prática do dia-a-dia. Mas
também não podemos imaginar uma cidadania de feitores, porque não
devemos pensar numa Nação cuja cidadania dependerá de fiscal.

Ainda agora falava com um jornalista que a ausência de um guarda
em um banco não me autoriza a assaltá-lo. Não assaltarei o banco por
princípio de cidadania e convicção moral e ética. É assim que as
coisas devem ser em nossa relação à natureza, a esses temas.

Por fim, quero fazer uma reflexão acerca da questão da água
mineral, sobre a qual o Sidney falou com extraordinária pertinência.
Certamente, algumas pessoas não sabem que, conforme a legislação
brasileira, água mineral no Brasil não é considerada água, mas
minério. Ainda hoje a outorga para o uso de água mineral é do DNPM,
não dos órgãos de gestão dos recursos hídricos; nem da ANA, no
âmbito federal, nem dos órgãos estaduais do meio ambiente. É
fundamental mudar isso. Temos de tratar a água mineral como água.
A surgência depende de toda a bacia contribuinte. Toda bacia
contribuinte corrobora para que aquela água tenha qualidade e
disponibilidade necessárias. É fundamental fazer com que a água
mineral seja tratada como água, e não como minério, tendo
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exploração outorgada pela administração mineral do País.
Após esses comentários, peço licença e agradeço ao Deputado

Sávio Souza Cruz a oportunidade de aqui estar, a convite da
Comissão de Meio Ambiente e da Assembléia, que co-patrocinam
conosco o Fórum das águas, esta rica semana de debates. Essas
datas devem ser utilizadas para fazermos uma reflexão crítica do que
representa as iniciativas do poder público e da sociedade em relação
a tão valioso tema. Desejamos que este seminário, como sempre,
traga mais subsídios para enriquecer as nossas ações e políticas.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos, não apenas em
nome da Comissão de Meio Ambiente, mas também da Assembléia,
na pessoa do seu Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, a
disposição do Secretário José Carlos Carvalho, que sempre atendeu
aos nossos convites, recebendo com abertura e democracia os
questionamentos, as críticas, e engrandecendo a discussão com sua
larga bagagem, conhecimento e vocação para tratar do
gerenciamento público das questões ambientais. Muito obrigado, Dr.
José Carlos. Faremos uma pausa, para nos despedirmos.

Passamos à consideração da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo as
sugestões apresentadas pelo Secretário de Meio Ambiente de
Funilândia: que o Igam deixe de ser um órgão fiscalizador, tornando-
se mais orientador; que se facilite o processo de outorga para o
pequeno produtor; que se separe o consumidor de água do produtor
de água; e que haja maior intercâmbio entre o Igam e a Emater, para
orientação do registro das águas. Além disso, considera-se alto o
valor de R$600,00 para o pequeno produtor.

Com a palavra, a Sra. Maria Auxiliadora Alvarenga, representante da
Prefeitura de Esmeraldas.

A Sra. Maria Auxiliadora Alvarenga - Bom-dia. Além de Assessora
da Prefeitura de Esmeraldas, sou Presidente da Fundação IBI, que é a
ONG representante do Subcomitê da Bacia do Ribeirão da Mata. Melo
Viana é a região de Esmeraldas que mais cresceu na Região
Metropolitana nos últimos cinco anos. Lá temos exatamente as bacias
que incorporam as nascentes do Ribeirão da Mata. Vimos o
tratamento de esgoto em todos Municípios após essa região. Se não
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tratarmos das nascentes do Ribeirão da Mata - maior bacia, passando
por 10 Municípios da Região Metropolitana -, todo o trabalho feito
embaixo não será suficiente. A primeira pergunta é: “qual a previsão
para que se instale o tratamento de esgoto e saneamento básico
nessa região da BR-040, que atende a parte do Município de Ribeirão
das Neves e grande parte de Esmeraldas?”.

O Sr. Presidente - Há mais perguntas dirigidas ao Dr. Ronaldo. Do
Sr. Sidney Cabiruca, da CBH Verde: “O que tem sido feito na Bacia
Hidrográfica do Rio Verde para a preservação das águas minerais do
Sul de Minas e outras fontes do Estado?”. Do Sr. Sérgio Teixeira
Guimarães, usuário do Comitê São Francisco: “Como funciona o
Programa Caça-Esgoto? O fiscal pode entrar nas casas para essa
verificação?”. Da Sra. Ana Cristina Fernandes, representante da
Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves: “Sabemos que existem
algumas ações para a construção de algumas ETEs em Ribeirão das
Neves. Porém, até hoje, a Copasa não apresentou o cronograma
contendo prazos para o início e término das obras. Diante da precária
situação relacionada a esgoto sanitário, solicitamos a apresentação
desse cronograma, pois, com as obras do PAC, o Município alcançou
verbas para a instalação dos interceptores de esgoto e já possuímos
até mesmo a anuência para a instalação, por parte do IEF”. Do Sr.
Antônio Ruas, do Núcleo Tamboril-Córrego Fazenda Velha: “Qual é o
recurso do Fhidro para o Córrego Fazenda Velha, afluente do Isidoro?
Há previsão de obras?”. Temos um pedido do Sr. Vicente Becho,
Secretário do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Funilândia:
“Maior atenção para a construção da ETE. O dinheiro já está liberado
pela Funasa. O processo está lento por causa da burocracia. Se não
houver uma atenção especial, não vamos atingir a Meta 2010”. De
Isabella, do Prana: “Há muito tempo a ETE do Vale do Sereno, em
Nova Lima, recebe cargas de efluentes incompatíveis com sua
capacidade, o que resulta no lançamento quase ‘in natura’ do esgoto
recebido. Como a Copasa, que monitora a qualidade de seus
serviços, permite e considera como unidade ativa uma ETE que não
cumpre seu papel? Por que a Copasa, tão zelosa de sua imagem,
permite que a carga recebida em tal unidade de tratamento seja
extremamente maior do que a calculada para ela?”.
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Estamos encerrando o prazo de recebimento de perguntas. Com a
palavra, o Dr. Ronaldo Matias de Sousa, para responder
questionamentos a ele dirigidos.

O Sr. Ronaldo Matias de Sousa - Começarei pela Maria Auxiliadora.
Ribeirão das Neves, de fato, é nosso maior problema com relação à
Bacia do Ribeirão da Mata. Em relação a Esmeraldas, precisamente a
Melo Viana, a Copasa planeja implantar ETEs em todas as cidades da
Bacia do Ribeirão da Mata até 2010. Para a região do Veneza, a
Copasa tem um projeto concluído e está preparando um processo
licitatório para a implantação da ETE.

Vou começar a responder às perguntas pela do Vale do Sereno.
Realmente temos um problema na região do Vale do Sereno. Para a
estação construída há mais de 15 anos, o tipo de ocupação previsto
para aquela região era unifamiliar. Houve uma mudança na Lei de Uso
e Ocupação do Solo, e hoje vemos a verticalização e o crescimento
da região Sul de Belo Horizonte migrando para aquela região de Nova
Lima. A Copasa desenvolveu um projeto de estação de tratamento de
esgoto, considerando essa nova ocupação e uso do solo. A estação
está em implantação por parte da Prefeitura de Nova Lima, e a
Copasa está em negociação com a Prefeitura para assumir a
concessão do Vale do Sereno, já que a Copasa tem a concessão da
região do Vila da Serra. O que acontece? Por que tratamos só uma
parte dos esgotos? Porque realmente houve uma mudança no tipo de
ocupação do solo e a estação realmente não atende à região. Então,
tratamos aproximadamente 70% dos esgotos gerados na região do
Vila da Serra, o que melhora ou minimiza o impacto ambiental no
corpo receptor. Sabemos que a solução definitiva é exatamente a
conclusão das obras e a implantação da ETE, cujo projeto a Copasa
desenvolveu e repassou à Prefeitura de Nova Lima, que está
trabalhando para isso.

Em relação à pergunta do Sérgio Teixeira, sobre como funciona o
Programa Caça-Esgoto, posso dizer que temos de identificar todo
lançamento de rede da Copasa em pluviais e córregos. A partir disso,
são desenvolvidos projetos, e são realizadas interligações,
direcionando esse esgoto para as estações de tratamento. Em muitas
situações, como as mostradas nas transparências, a solução dos
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problemas identificados depende de remoções e reassentamentos.
São feitas, então, parcerias com as Prefeituras para que façam essas
remoções e assentamentos, a fim de que, em seguida, a Copasa
implante as redes coletoras ou, basicamente, os interceptores. Além
disso, temos inúmeras situações em que existem as redes de esgoto
em frente aos imóveis, e, infelizmente, as pessoas não fazem a
ligação. Então, é feito um trabalho educativo de procurar essas
pessoas e conscientizá-las da necessidade de interligar seus esgotos
à rede coletora, de tal forma que eles sejam direcionados para
tratamento.

Em relação à pergunta do Sidney, do CBH Verde, sobre o que tem
sido feito na Bacia Hidrográfica do Rio Verde para a preservação das
águas minerais do Sul de Minas e outras fontes do Estado, quero
dizer que a minha área de atuação está na Região Metropolitana de
Belo Horizonte e não tenho conhecimento das ações da Copasa.
Gostaria de me encontrar com você, Sidney, ao final, para anotar seu
telefone e “e-mail”, pois vou me inteirar do assunto na Copasa e lhe
enviarei a informação.

Quanto à pergunta da Ana Cristina Fernandes, da Prefeitura
Municipal de Ribeirão das Neves, quero dizer que a Copasa viabilizou,
no PAC, alguns recursos para investimentos nesse Município. Ainda
anteontem, estive em uma reunião com o Antônio Nahas, da
Prefeitura de Ribeirão das Neves, que me disse que esta havia
disponibilizado R$140.000.000,00 para intervenção na região central,
a fim de remover famílias, promover reassentamentos e implantar
interceptores. Há vários projetos em andamento na Copasa, e
estamos realizando negociações para que esses empreendimentos
possam ser executados. Também existem alguns projetos que foram
desenvolvidos pela Prefeitura de Ribeirão das Neves, que viabilizou
R$3.000.000,00 junto à Codevasf para a elaboração de projetos.
Como há também projetos elaborados pela Copasa, estamos
realizando algumas reuniões de trabalho para definir as intervenções
e realmente priorizá-las, a fim de viabilizar a implantação dos
interceptores e estações de tratamento de esgoto em Ribeirão das
Neves.

Em relação à pergunta do Sr. Antônio Ruas, do Núcleo Tamboril-
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Córrego Fazenda Velha, a Copasa já está com os recursos
assegurados e está preparando a licitação para implantar os
interceptores do Córrego Fazenda Velha. A Prefeitura de Belo
Horizonte apresentou um projeto ao Fhidro, na região da Fazenda
Velha, para a remoção de famílias e assentamentos, o que
possibilitará a implantação dos interceptores pela Copasa. Esse
projeto já está no Fhidro. Existe um prazo para que essa decisão seja
tomada, já que é preciso um convênio entre a Prefeitura e o Estado
para que seja feito o repasse do recurso, que, devido à legislação
federal, não pode ultrapassar o mês de abril. Nossa expectativa é que
esse problema seja resolvido em abril. Os recursos serão
encaminhados até junho para a licitação das obras dos interceptores
da Copasa.

Em relação à pergunta sobre a Prefeitura de Funilândia, pedindo
maior atenção para a construção da ETE, queremos dizer que o
dinheiro já foi liberado pela Funasa, mas o processo está lento. Como
mencionei, minha área de atuação é a Região Metropolitana. Portanto,
Vicente, buscarei essa informação na Copasa e posteriormente lhe
darei informação sobre isso.

O Sr. Presidente - Questionamento feito pelo Sr. Ricardo de Freitas
sobre os problemas de incêndios, que estão mais freqüentes a cada
ano. O Ricardo pergunta se não seria necessária uma maior
fiscalização. Comenta que os incêndios destroem mais árvores do que
o que se planta a cada ano, o que contribui para a degradação do solo
e, conseqüentemente, do rio. Com a palavra, o Prof. Célio Valle.

O Sr. Célio Murilo de Carvalho Valle - O incêndio é um problema que
nos angustia durante o ano inteiro. Atualmente o Instituto e o Estado
têm um programa inteiro, juntamente com o Corpo de Bombeiros, para
o controle dos incêndios, mas sua atuação é no momento em que o
mato pega fogo.

O fogo não nasce à toa: alguém coloca fogo em algum lugar. Fogo
de raio é muito raro no Brasil. É mais comum no Canadá, mas aqui é
muito raro. Neste momento, há um grupo enorme de pessoas no
interior tentando convencer, na prática agrícola, que o fogo é uma
bênção de Deus se estiver no coração, no fogão e talvez no cigarro,
mas na mata é muito ruim. O que acontece é que temos uma tradição,
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principalmente em algumas regiões de Minas Gerais, de colocar fogo
todos os anos para haver a rebrotação do capim para colocar o gado.
Esse fogo salta para as matas, para uma vegetação mais alta. Nesse
momento, isso é muito sério.

Se você estiver interessado em saber mais sobre isso, há um
programa chamado Prevfogo, com o qual há um grupo envolvido. Na
agricultura, não conseguimos ensinar que fogo não se usa de
qualquer maneira. No Estado, existe uma legislação dizendo que é
preciso uma autorização para fazer a queima. Isso tem que ser feito
com muito cuidado. Espero que os nossos órgãos de fomento
agrícola, que certamente estão presentes, chamem a atenção para
esse aspecto. O fogo é a última tradição, o último recurso.

Temos uma tradição velha no Brasil, que é colocar fogo em coivara.
Os próprios índios faziam isso e também os homens pré-históricos do
mundo inteiro. Cercavam a caça com fogo, para pegá-la mais
facilmente. Isso funcionava quando, no mundo, havia pouca gente.
Antes de Cabral chegar ao Brasil, eram pouquíssimos os brasileiros.
Os índios usavam essa técnica, mas ainda hoje nós a usamos. No
Norte de Minas, essa prática é clássica. Solta-se o gado pelas largas
e, quando vem a seca e o capim escasseia, põe-se fogo em tudo.
Nessa hora, então, chama-se o Estado para apagar o fogo. É muito
importante que tanto o homem do campo quanto o homem da cidade
cuidem para que isso não aconteça. Na verdade, esse fato só ocorre
em épocas específicas, não no ano inteiro. Hoje, por exemplo, não há
problema de fogo. Só há no período da seca. Fazemos um esforço
muito grande para combater o fogo. Temos helicópteros, aviões e uma
brigada com mais de mil brigadistas formados. É muito interessante
ver que há também, em todo o Estado, um grupo de pessoas muito
idealistas que, sem ganhar nada, trabalham para apagar o fogo.
Estamos fazendo nossa parte. Espero que também a parte
responsável pelo fomento agrícola esteja preocupada com isso. Se
esse fosse um dos poucos problemas do Estado, talvez não fosse o
pior, mas, ainda assim, é muito grave.

O Sr. Presidente - Pergunta de Giancarlo Mendes, da CBH Sapucaí,
à Sra. Myriam Mousinho: “A Meta 2010 contempla também a retirada
do lixo, o desassoreamento e o controle de efluentes industriais nos
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cursos d’água?”.
A Sra. Myriam Mousinho - Essas ações estão alocadas no processo

de licenciamento e recebem monitoramento e acompanhamento. É o
caso, por exemplo, dos efluentes industriais.

Na Meta 2010, estamos envolvendo cada vez mais o setor
empresarial, mostrando a importância de se dar um tratamento
adequado de seus efluentes. Essa ação está sendo desenvolvida,
sim, pela Meta. Todo o processo de licenciamento envolve a solução
dessa questão. O que tem sido feito são vistorias e uma discussão
sobre a responsabilidade dos empresários em relação ao problema
dos efluentes.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Auxiliadora Alvarenga, da
Fundação IBI, para fazer seu questionamento ao Prof. Antônio
Thomaz da Mata Machado.

A Sra. Auxiliadora Alvarenga - Há alguns dias, estive neste Plenário
participando do Seminário de Licenciamento Ambiental. Hoje, aqui
estou novamente falando das águas.

Estou vivendo pessoalmente um paradoxo entre o desenvolvimento
econômico na região metropolitana e no Estado de Minas. Refiro-me
ao impacto da atividade minerária sobre os recursos hídricos. Após a
expansão da Vale do Rio Doce, o manancial que abastece a
comunidade de Casa Branca caiu cinco vezes em volume em relação
ao que era antes. Se o ciclo econômico continuar como está, não
deixaremos de nadar apenas no Velhas, mas também em qualquer
outro rio do Estado. Essa é uma questão muito séria, que tem de ser
discutida nesta Casa e em todos os órgãos do Estado, porque Minas
está vivendo o ciclo mais predatório de sua história.

Minha pergunta é: como fica a bacia do Rio Cipó, que é o banco
genético da bacia do Velhas frente à mineração? A MMX passará com
um mineroduto, que vai de Minas ao Rio, não apenas levando o
minério, mas também bombeando-o com água.

Gostaria de ouvir seu posicionamento em relação a essa questão.
O Sr. Presidente - O Sr. Felipe Benício Pedro, da CBH Santo

Antônio, encaminhou a seguinte pergunta ao Sr. Antônio Thomaz: “O
que está sendo feito para colocar o produtor rural e as comunidades
do entorno da bacia nas ações da Meta 2010? É preciso combinar
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com os ribeirinhos”.
O Sr. Hildelano Delanusse Theodoro, professor da Faculdade

Arnaldo e membro da CBH Velhas, também encaminhou a seguinte
pergunta ao Sr. Antônio Thomaz: “Como o campo acadêmico e
tecnológico pode participar mais ativamente da Meta 2010 e de
indicadores de qualidade e de quantidade?”.

O Sr. Ronaldo de Carvalho Guerra, da Prefeitura Municipal de Ouro
Preto, dirigiu a seguinte pergunta ao Sr. Antônio Thomaz: “O plano
diretor da bacia do Rio das Velhas define a prioridade de ações para a
região metropolitana, a necessidade da preservação da região da
bacia do Cipó e também para a região da Cachoeira das Andorinhas,
nascente do Velhas?”.

Com a palavra, o Sr. Antônio Thomaz da Mata Machado.
O Sr. Antônio Thomaz da Mata Machado - Iniciarei respondendo à

pergunta mais instigante, a que foi feita pela professora da bacia do
Ribeirão da Mata. Considero a mineração de ferro da Vale uma das
atividades mais atrasadas do mundo. A tecnologia é muito parecida
com a tecnologia do século XIX. Se alguém tivesse um problema
grave de joelho no século XIX, a perna teria de ser cortada. Essa
cirurgia causava uma grande infecção e o paciente morria. Estou
fazendo essa analogia porque sou médico. No século XX, o médico
cortava o joelho do paciente com um bisturi e a perna era engessada.
O paciente teria de ficar 180 dias com a perna engessada. Depois,
como a perna ficava fininha, a pessoa demorava cerca de um ano
para voltar a andar. Hoje em dia, uma microcirurgia permite que a
pessoa volte a andar normalmente, sem atrofia, em 15 dias.

A evolução da tecnologia da mineração é rudimentar: utilização de
bacia de dispensa de rejeito, abertura de grandes buracos que
sangram o lençol freático. A tecnologia evoluiu muito pouco. Existem
alguns pequenos avanços. Hoje eles vão furando e jogando dentro da
cava o resto de terra, o rejeito. No entorno da mineração, são
admitidas algumas coisas, como a preservação do meio ambiente. A
legislação incorporou a idéia de que o empreendedor deve continuar
fazendo isso mesmo após o encerramento das atividades de
mineração haverem sido encerradas.

A lei permite. Esse é o problema. Por exemplo, você citou a MMX na
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bacia do Cipó. Na verdade, é na bacia do Rio Doce, que fica ao lado.
Perdeu-se ali uma grande oportunidade. A Serra do Espinhaço havia
sido definida pela ONU como patrimônio da humanidade exatamente
para que isso fosse alegado no momento da implantação de algum
empreendimento. Mas não se alegou, ou seja, houve uma adesão das
cidades. A discussão foi feita nas pequenas cidades do interior. A
mineração chegou prometendo que levaria dinheiro, recursos e que
haveria compensações. O licenciamento foi concedido.

O grande desafio é esperarmos uma evolução tecnológica da
mineração vinda de fora. Somos nós os mineradores. A Vale é a maior
do mundo. A tecnologia tem de ser daqui. Será de onde? Acredito
nisso. Acho que temos que intensificar esse debate, essa pressão, a
mudança da legislação. De 10 anos para cá as coisas mudaram um
pouco em razão da legislação, da pressão, da mobilização social, etc.

Com relação aos ribeirinhos, temos trabalhado muito com essa
questão. Os ribeirinhos nos disseram que o rio estava melhorando e
não acreditávamos porque esse dado não aparecia em
monitoramentos físico, químico ou biológico. Mas eles diziam que o rio
estava realmente melhorando. Mas como está melhorando se não
estamos vendo nos nossos instrumentos científicos? E eles viram
muito antes que houve uma melhoria no rio. Hoje temos um programa
junto a vários grupos, o Monitoramento Ambiental Participativo, para
tentar incorporar. Esse trabalho é feito à beira do Rio das Velhas. São
vinte e tantos pontos onde as pessoas coletam mensalmente a água
para fazermos exames de alguns tipos mais simples. Estamos
introduzindo um monitoramento participativo, em que essas pessoas
participam. A prioridade é para a Região Metropolitana, para a Bacia
do Cipó e a Cachoeira das Andorinhas. O Roninho tem razão, mas às
vezes as pessoas questionam a parte rural, que é mais o baixo e o
médio Velhas. Lá as pessoas têm uma percepção muito grande de
que o problema que eles têm é causado aqui e por isso concordam
que é prioritário que a intervenção maior para a recuperação do
conjunto da bacia seja feita aqui.

Tenho outra pergunta: “Como o campo acadêmico e tecnológico
pode participar mais ativamente na Meta 2010 e nos indicadores de
qualidade e quantidade?”. A Fapemig está na Meta 2010. Ela
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estabeleceu como prioridade também projetos de pesquisa, projetos
referentes à Meta 2010. Essa é uma forma de participação. A
Fapemig melhorou muito nos últimos anos, tem recursos, e tenho
notícias de pessoas que estão conseguindo recursos em função
desse argumento. Ou seja, eles também o incorporaram a partir do
momento em que o Estado o incorporou no seu projeto estruturador.
Como argumento e justificativa, isso tem tido resultado entre o pessoal
que faz o exame dos projetos. O CNPq também incorporou algumas
coisas do plano de Bacia do São Francisco. Essa pergunta pode ser
transformada em uma articulação. Vamos sentar, conversar e fazer
parcerias com escolas, universidades, com o setor tecnológico do
Estado, para que possamos investir conjuntamente, fazendo projetos
conjuntos. No Projeto Manuelzão temos parceria com a PUC em
relação ao biomonitoramento, um pessoal que trabalha com anfíbios,
e um estudo da calha do rio, pensando no que acontecerá depois que
tirar o esgoto. O peixe vai voltar, mas não existe mais a pedra, não
existe mais a loca, o rio foi todo retificado pela monitoração, pelo
assoreamento. Temos uma pesquisa com esse objetivo em parceria
com universidades mineiras. Mas temos que evoluir para tentar criar,
talvez dentro da Meta, um programa sobre isso. Muito obrigado. Vou
pedir licença porque também terei que sair.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Thomaz da Mata
Machado. Informamos que, por falha da Presidência, deixamos de
passar uma pergunta dirigida ao Dr. Ronaldo Matias e o faremos
agora. A indagação é do Sr. Elmo, da Associação Comunitária Marieta
Batista, de Pedro Leopoldo: “Como a Copasa admite a construção de
uma tubulação condutora de esgoto e uma estação elevatória dentro
da lagoa cárstica de Santo Antônio, no Município de Pedro
Leopoldo?”.

O Sr. Ronaldo Matias de Sousa - Desconheço esse projeto
especificamente, mas todo projeto de implantação de sistema de
esgotamento sanitário é submetido a licenciamento ambiental, à
Feam. Não sei se existe alguma condicionante ou restrição do órgão
ambiental, mas vou inteirar-me do assunto. Gostaria, Elmo, que nos
encontrássemos na saída, para eu pegar o seu telefone, informar-me
e dar a você uma posição a respeito dessa elevatória.
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O Sr. Presidente - Passaremos agora às perguntas dirigidas ao Prof.
Marcus Vinícius Polignano, lembrando que estamos com o tempo
esgotado, até por causa da apresentação do grupo, às 12h30min. São
as últimas perguntas desta manhã. A primeira é de Isabella, do
Projeto Manuelzão: “Qual a diferença entre os parques lineares e o
bulevar, projeto escolhido por algumas Prefeituras como instrumento
de “recuperação” de cursos de água?”. A segunda é do Movimento
Verde do PDT, por meio do Sr. Antônio José do Nascimento Souza:
“Como a coordenação do Projeto Manuelzão veria uma possível
proposta ou projeto de utilização da Bacia do Rio das Velhas para
impulsionar recursos minerais, em tubulões fechados, minerodutos,
para exportação, já que, apesar da Lei nº 9.433, o homem, segundo o
Secretário José Carlos Carvalho, mantém a gestão utilitarista da
água?”. De Inês Maria Orávia e Luiz Carlos: “Explicitar de forma
sintética o papel do Projeto Manuelzão com as escolas públicas da
Bacia do Velhas. Ressaltar a parceria desde 2001 com a Secretaria
de Educação para implementar ações educativas do meio ambiente
com as escolas, bem como enfatizar a importância da participação e
atuação dos professores, educandos e toda a comunidade escolar no
desenvolvimento de projetos e atividades efetivas em prol da vida na
bacia.  Divulgar  o PTA/2008 - Cronograma de ações para a Meta
2008 - Manuelzão vai à Escola”.

O Sr. Marcus Vinícius Polignano - Vou procurar ser breve. Em
relação à questão do bulevar ou projetos de revitalização, muitas
vezes têm-se projetos em que as Prefeituras simplesmente canalizam
e fazem algum tipo de paisagismo ornamental em volta. Plantam uma
série de árvores ali, constroem equipamento para caminhada ou
alguma coisa assim, mas é um projeto de canalização maquiado.
Temos de desmascarar a visão de que o bulevar, na maioria das
vezes, é um projeto que não tem nada a ver com revitalização.
Revitalização é manter o rio em leito o mais próximo possível daquele
natural. Isso é fundamental para que não fiquem fazendo maguiagem.
Colocam até flores perfumadas no esgoto que vai ao lado. Essa é
outra concepção que a engenharia deveria mudar - o Thomaz citou a
questão -, que é chamar de avenida sanitária. É esgoto a céu aberto.
Avenida sanitária é uma redundância da engenharia que tem de
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acabar. Temos de tratar rios, e não fazer avenidas com esgoto a céu
aberto.

Outra questão refere-se à indagação do Antônio, do Movimento do
PDT. O Thomaz já respondeu à pergunta e quero enfatizar um
aspecto. Considero que este seminário está cumprindo seu papel.
Mais uma vez, saliento que Meta 2010 não são só intervenções da
Copasa ou da engenharia, nada disso. A sociedade terá de encontrar
um novo caminho da mineração, dos usos da água, porque esse
conflito só aumentará. A própria legislação tem que definir com mais
clareza até que ponto uma mineradora tem esse poder de se utilizar
da água para ser um simples veículo de minério, impactando uma
área que já é de preservação ambiental. Qual é a concepção de
sociedade que estamos construindo? A Meta 2010 não é
simplesmente uma pactuação com a Copasa ou com as políticas
públicas, é também uma pactuação da relação que queremos ter
futuramente com a gestão das águas. A Inês pediu que eu falasse
sobre a participação do projeto na educação. Temos uma parceria
com a Secretaria de Educação. Para terem uma idéia, na região da
Bacia do Rio das Velhas, há 1.456 escolas públicas, fora as privadas.
Procuramos fazer com que essas escolas entendam a concepção de
bacia e consigam trabalhar na sua microrregião. Reforço o convite
para que todos compareçam à reunião da tarde, para que possamos
continuar nessa linha de procurar caminhos que nos levem à
consciência e à mudança de atitude. Quando falamos em educação
ambiental, as pessoas logo imaginam uma escola cheia de
criancinhas aprendendo um monte de coisas. Só que os tomadores de
decisão são as empresas, são os adultos. Não podemos transferir
para as crianças aquilo que nos compete fazer. Temos de assumir a
nossa responsabilidade, seja como legisladores, seja como
executores de políticas públicas, seja como cidadãos. Peço que todos
levam essa cartilha da Meta 2010 não só como um mero exemplar.
Quero que entendam que somos microdecisores do cotidiano em
relação ao que vai acontecer com a água, porque nós é que
decidimos no supermercado o produto que vamos ou não levar, o
saquinho plástico que vamos ou não colocar dentro de casa, as
garrafas “pets” que vamos ou não comprar. Como disse o Dr. Célio, é
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o produtor rural que decide se vai ou não queimar a sua mata. Por
mais que se faça legislação e fiscalização, de nada vai adiantar se
cada um não tomar a sua decisão pessoal de ser preservador da água
e gestor ambiental. Cada um de nós tem papel decisivo. Ou seja, as
empresas produzirão o que consumirmos. Se consumirmos aquilo que
não achamos adequado com a questão ambiental, com certeza, as
empresas mudarão a sua atitude. Temos de pensar que temos um
poder real. Se, de um lado, o consumo nos dá essa capacidade de
consumir de forma ilimitada, também nos dá capacidade de escolher o
que queremos consumir e qual o impacto disso na questão ambiental
e na gestão das águas. Temos de pensar que temos poder nas mãos.
Como disse o Tião Rocha, temos o “impudimento”, quer dizer, nós
“pudemos”. E se “pudemos”, devemos fazer. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Dra. Cleide pede para informar ao Sr. Vicente
que todas as sugestões que legalmente são possíveis estão sendo
adotadas e que se coloca à disposição na saída para prestar
esclarecimentos mais detalhados.

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 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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/3/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis e o
Deputado Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a



353

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.954/2007 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão); 1.971/2007, 2.006 e 2.007/2008 (relatora: Deputada
Maria Lúcia Mendonça), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.934, 1.971 e 2.047/2008. 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 Glaúcia Brandão, que
solicita sejam realizadas reuniões da Comissão para debater as ações
existentes nas escolas estaduais do Estado, que visem à valorização,
à divulgação e ao incentivo das atividades culturais, com os
convidados que menciona, e conjunta com a Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo, com vistas à apresentação das
ações realizadas pelo poder público e pela sociedade, em prol da
Estrada Real, no que tange à preservação da cultura e do acervo
histórico e às atividades turísticas realizadas nesse complexo, com os
convidados que menciona; e do Deputado Paulo Guedes em que
solicita a realização de audiência pública, para se discutir o Projeto de
Lei nº 1.328/2007, que declara a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
patrimônio histórico e cultural do Estado 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, 1º de abril de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Agostinho

Patrús Filho.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
19/3/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a materia
constante na pauta e proposições da Comissão. A seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: Ofício nº 335/2008, do Sr.
Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde, que encaminha
relatórios consolidados de Prestação de Contas do Sistema Estadual
de Saúde de Minas Gerais. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei nº 15/2007, no 2º turno (Deputado Ruy Muniz);
Projeto de Lei nº 2.057/2008, em turno único (Deputado Doutor
Rinaldo); e Projeto de Lei nº 2.062/2008, em turno único (Deputado
Hely Tarqüínio. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.739/2007 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.972/2007
(relator: Deputado Doutor Rinaldo); 1.991/2008 (relator: Deputado Ruy
Muniz). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 2.008, 2.013 e 2.059/2008. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 363, 1.406,
1.657, 1.711, 1.866, 1.873 e 1.932/2007. 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 Arlen Santiago em
que solicita seja encaminhado ofício à Presidente da Hemominas
solicitando cópia dos relatórios de avaliação do acordo de resultados,
pactuado com o governo do Estado; prestação de contas de viagens
realizadas para o exterior de todos os servidores desse órgão e
nomeações dos cargos de confiança de toda a rede Hemominas; Hely
Tarquínio em que solicita que esta Comissão realize reunião para, em
audiência pública, avaliar a rede assistencial de saúde mental no
Estado, com a participação da Secretaria de Estado de Saúde, bem
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como de representantes dos municípios-sede de pólos
macrorregionais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 19/3/2008

Às 9h30min, 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 e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Eugênio Pascelli Gonçalves Lima, Presidente da Câmara Municipal de
Coronel Fabriciano (15/3/2008); e Wilton Ribeiro de Sales, Presidente
da Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais - Acemg
(15/3/2008). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.001/2008 (relator: Deputado Délio Malheiros) na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça. O Projeto de Lei nº 768/2007 (redistribuída a
proposição ao Deputado Sargento Rodrigues), no 1º turno, é retirado
da pauta atendendo-se a requerimento do Deputado Paulo Cesar,
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. Após discussão e votação, é
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aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.036/2008 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues), que recebeu parecer pela sua
aprovação com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 2.018/2008. 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 Sargento Rodrigues (3) em
que solicita sejam encaminhadas as seguintes manifestações de
aplauso: aos policiais civis e aos servidores municipais, pelos
relevantes serviços prestados à comunidade de Conceição das
Alagoas, e que seja dada ciência aos Srs. Marco Antônio Monteiro de
Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, e Felipe Mansur Neto,
Prefeito Municipal de Conceição das Alagoas; ao Sargento BM William
Gomes de Magalhães, que salvou a vida de uma criança que estava
engasgando com o leite materno, e que seja dada ciência ao Coronel
BM José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, para que faça constar na pasta
funcional do citado Bombeiro; e em que solicita seja realizada reunião
para, em audiência pública, debater a convocação de militares
dispensados temporariamente para fazer cursos na Polícia Militar e no
Corpo de Bombeiros; Paulo Cesar em que solicita seja realizada visita
da Comissão à cadeia pública de Nova Serrana, para verificar as
condições do local e a proibição de visitas nas datas programadas;
Dinis Pinheiro em que solicita seja realizada reunião para, em
audiência pública, debater a violência nas escolas; Sargento
Rodrigues, Luiz Tadeu Leite e Paulo Cesar em que solicitam sejam
marcada visita da Comissão ao Instituto de Crimininalística da Polícia
Civil do Estado, para verificar as condições logísticas e humanas de
trabalho da perícia criminal; Deputada Maria Lúcia Mendonça em que
solicita seja realizada visita da Comissão à cadeia pública de
Cataguases, para verificar as condições precárias do local. O
Presidente recebe requerimento do Deputado Carlin Moura em que
solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão com a de Direitos
Humanos para, em audiência pública, debater a construção e a gestão
do Complexo Penitenciário em Ribeirão das Neves. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Paulo Cesar.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/3/2008
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 Lei nºs 1.604, 1.632, 1.817,
1.184, 1.405, 1.576, 1.592, 1.728, 1.735, 1.755, 1.818, 1.861, 1.863,
1.869, 1.882, 1.883, 1.889, 1.896, 1.897 e 1.899/2007 (Deputada
Gláucia Brandão); 1.901, 1.905, 1.906, 1.907, 1.910, 1.913, 1.914,
1.915, 1.918, 1.919, 1.920, 1.922, 1.923, 1.926, 1.929, 1.936, 1.937,
1.938, 1.946 e 1.947/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho). 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 1.604,
1.632, 1.817/2007(relatora: Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.184, 1.405,
1.576, 1.592, 1.728, 1.735, 1.755, 1.818, 1.861, 1.863, 1.869, 1.882,
1.883, 1.889, 1.896, 1.897 e 1.899/2007 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão); 1.901, 1.905, 1.906, 1.907, 1.910, 1.913, 1.914, 1.915,
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1.918, 1.919, 1.920, 1.922, 1.923, 1.926, 1.929, 1.936, 1.937, 1.938,
1.946 e 1.947/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Gláucia

Brandão.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, 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 Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.142, 2.157 e
2.158/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.143, 2.148 e 2.153/2008
(Deputado Sebastião Costa); 2.146, 2.147, 2.160 e 2.163/2008
(Deputado Delvito Alves); 2.155 e 2.156/2008 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 2.141, 2.150 e 2.161/2008 (Deputado Hely Tarqüínio);
2.140, 2.145, 2.149, 2.154/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e
2.144, 2.151 e 2.159/2008 (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 antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.855/2007 e
2.138/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.741/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa); 1.588/2007 (relator: Deputado
Neider Moreira). Após discussão e votação, são aprovados, cada um
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por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.111/2008 com a
Emenda nº 1 (relator: Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição); 2.112/2008 (relator: Deputado Neider Moreira);
2.128/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição); 2.162/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
1.973/2007 com as Emendas de nºs 1 a 4 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). O Presidente informa que continua em discussão o
parecer do relator, Deputado Neider Moreira, sobre o Projeto de Lei nº
1.022/2007 que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade na forma do Substitutivo nº 1, momento em que o
Deputado Neider Moreira apresenta requerimento solicitando o
adiamento de discussão do referido projeto. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. São convertidos em diligência às
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento o Projeto de Lei nº 1.719/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa) e à Seplag e ao Prefeito do Município de Caiana o
Projeto de Lei nº 2.133/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa). Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Neider Moreira,
que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do
Projeto de Lei nº 1.720/2007, na forma do Substitutivo nº 1, no 1º
turno, o Presidente solicita vista do parecer. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Hely Tarqüínio, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade com a Emenda nº 1 do
Projeto de Lei nº 1.956/2007, no 1º turno, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, solicita vista do parecer. Os Projetos de Lei nºs
2.014 e 2.145/2008 são retirados da pauta, atendendo-se,
respectivamente, a requerimento do Deputado Neider Moreira e
Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 2.153/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator,
Deputado Sebastião Costa. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
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constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
1.703/2007 e 2.126/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.909 e
2.121/2008, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 2.117 e 2.120/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
2.118, 2.119 e 2.135/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em
virtude de redistribuição); 2.137/2008 (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. Submetido a votação, é aprovado requerimento em que se
solicita seja convertido em diligência ao autor o Projeto de lei nº
2.136/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2008

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Domingos Sávio e Inácio
Franco, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ademir Lucas, 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 discutir problemas relativos ao
apostilamento de Diretores de escolas estaduais e a apreciar a
matéria constante na pauta; prosseguindo, comunica o recebimento
de ofício do Sr. Elmo Braz Soares, Conselheiro-Presidente do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, publicada no “Diário do
Legislativo”, em 20/3/2008. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os seguintes convidados: Maria Natalícia
Carvalhaes Câmara, Presidente da Associação de Diretores das
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Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais; Maria dos Anjos Cardozo
dos Santos Marçal, Diretora da E. E. Laurita de Mello Moreira;
Margarida Costa Ferreira, Diretora da E. E. Profa. Conceição Hilário;
Creusa Rosária Fernandes, Diretora da Escola Estadual Padre
Camargos; Álvaro Celso de Souza Leite, Diretor da E. E. Boa Vista;
Míriam May Guimarães Pires, Diretora da E.E. José Isidoro de
Miranda; Rafael Maria de Oliveira, Diretor da E.E. Professor Morais; e
Geralda Vilela Cupertino, Diretora da E.E. Manoel Soares Couto, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na condição
de autora do requerimento que motivou a reunião, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. O
Deputado Ademir Lucas recebe requerimento do Deputado Domingos
Sávio em que solicita seja realizada visita desta Comissão, juntamente
com representantes dos Diretores de escolas estaduais, à Secretária
de Estado de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, com o objetivo
de tratar de assuntos relativos à aposentadoria e ao apostilamento da
classe, bem como de pagamento de gratificação criada por meio de lei
delegada. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.162/2008
(relator: Deputado Inácio Franco). Registra-se, neste momento, a
presença do Deputado Elmiro Nascimento. 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 Doutor Viana em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 1.973/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e demais presentes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Chico Uejo - André Quintão - Inácio
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Franco.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2008

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e Wander Borges, membros
da supracitada Comissão. 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 apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do
Projeto de Lei nº 492/2007, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado (relator: Deputado Fábio Avelar). 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 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, de autoria
do Governador do Estado, que cria o Parque Estadual da Serra do
Cabral, localizado nos Municípios de Joaquim Felício e Buenópolis.
Aprovada a Emenda nº 1, do Deputado Wander Borges, solicitando
que sejam convidados também os Presidentes das Câmaras
Municipais dos dois Municípios citados; e Fábio Avelar em que solicita
a realização de visita ao Centro de Educação Ambiental - Ceam -,
inaugurado na Estação de Tratamento de Esgotos - ETE - Arrudas da
Copasa, onde foi implantado um sistema de biomonitoramento, que
permite controlar a qualidade do efluente originário da estação de
tratamento antes de ser lançado no Ribeirão Arrudas. A Presidência
informa o recebimento de requerimento do Deputado Carlos Pimenta
em que solicita a realização de reunião conjunta das Comissões de
Meio Ambiente, Saúde e Defesa do Consumidor e Contribuinte, para
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se debater a preocupante questão do consumo excessivo de sacolas
plásticas, cuja decomposição pode levar até três séculos, o qual será
apreciado 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, 2 de abril de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca -

Inácio Franco - Fábio Avelar.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/3/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Antônio Júlio, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Alencar da Silveira Jr e Carlin Moura. 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 uso do gás natural veicular no Estado e
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.660/2007, em 1º turno,
para o qual avocou a si a relatoria. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. José Góes Júnior, Gerente de
Captação de Clientes da Gasmig, representando o Sr. José Carlos de
Mattos, Presidente dessa empresa; Sérgio de Matos e Ciro Augusto
Piçarro, respectivamente Presidente e Diretor do Minaspetro; Dirceu
Efigênio Reis, Diretor-Presidente do Sindicato Intermunicipal dos
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários - Sincavir-MG; e
Pedro Henrique Zwaal, Diretor do Grupo Igás do Brasil, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Alencar da Silveira Jr., 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. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em 1º
turno, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.747/2007 na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comiss ão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio). Passa-se à 2ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 2.080/2008. Passa-se à 3ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros,
em que solicita a realização de audiência pública desta Comissão com
o intuito de debater a política das operadoras de cartões de crédito
junto aos fornecedores e o reajuste da porcentagem da taxa de
administração cobrada por essas empresas, o que impacta o custo
final dos produtos e serviços ao consumidor; e Carlos Pimenta, em
que solicita a realização de audiência pública em conjunto com a
Comissão de Saúde para debater a preocupante questão do consumo
excessivo de sacolas plásticas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e
demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/3/2008
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e Gustavo Valadares,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini,
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 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. As Propostas de Ação Legislativas nºs 464, 466 e 468/2007
são retiradas de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Eros Biondini, 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 André Quintão e
Elisa Costa em que solicitam reunião da Comissão para, em audiência
pública, apresentar o balanço das emendas populares ao PPAG
referentes à Política de Assistência Social e discutir e definir com os
movimentos sociais, as prioridades de atuação da Frente Parlamentar
em Defesa da Assistência Social para 2008; André Quintão e Carlin
Moura em que solicitam seja encaminhado pedido de informações à
Secretaria de Estado de Educação, sobre os procedimentos adotados
para a criação e implementação das atividades do Conselho do
Fundeb, conforme disposto no art. 214 da Lei Federal nº 11.494, de
20/7/2007; Eros Biondini em que solicita divulgação maciça das
audiências públicas a serem realizadas pela Comissão, visando a
maior participação da população, e, ainda, sejam utilizados todos os
meios de comunicação como rádio, TV, jornais, internet e “outdoors”;
em que solicita reunião conjunta da Comissão com a de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e a de Segurança Pública para, em
audiência pública, discutir transporte e segurança pública na Capital; e
em que solicita pedido de informação à Secretaria de Governo sobre a
previsão de implantação do campus da Universidade Estadual de
Minas Gerais - Uemg - no terreno situado em Belo Horizonte, no
Bairro Cidade Nova. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.
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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2008
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Célio Moreira
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD), 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 obter esclarecimentos,
em audiência pública, sobre episódio de violência policial que teria
ocorrido no Município de Corinto. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Ten.-Cel. PM Alcides Raimundo da
Silva, representando o Cel. PM Cézar Romero Machado Santos,
Corregedor da PMMG; 2º-Ten. PM Flávio de Brito Pereira,
Comandante da 219ª Cia. da PMMG; Cel. PM Itamar de Oliveira
Pacheco Filho, 2º-Sgt. PM João Ricardo Rezende, Cabo PM Israel
Santos Góes; Francisco Abreu Acorroni, Assessor Jurídico da PMMG,
e João Augusto Pereira, que são convidados a tomar assento à mesa.
O Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados João Leite (3), em que solicita sejam
realizadas reuniões para, em audiências públicas, rememorar o
holocausto praticado contra o povo judeu durante a Segunda Guerra
Mundial e os 65 anos do levante do Gueto de Varsóvia; e homenagear
os integrantes da Força Expedicionária Brasileira; e seja formulado
apelo ao jornal “Estado de Minas” com vistas a que haja isenção nas
matérias relativas à história do Estado de Israel; e Durval Ângelo (8),
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em que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública,
debater a exploração sexual de crianças e adolescentes, ao ensejo do
Dia Mundial de Combate à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes (16 de maio); a participação da Comissão na abertura
da Assembléia Regional de Minas do Movimento Nacional de Direitos
Humanos, a se realizar no Centro Franciscano de Espiritualidade -
Cefe -; seja realizado debate público, em outubro, para celebrar os 20
anos da Constituição Federal; sejam solicitadas ao Corregedor de
Polícia Militar informações sobre os procedimentos instaurados contra
o 2º-Sgt. PM João Ricardo Resende e a relação dos processos
judiciais em que ele figura como réu; seja formulado apelo ao
Corregedor da PMMG e ao Promotor de Justiça da Comarca de
Corinto com vistas à tomada de providências com relação ao episódio
objeto desta reunião; seja formulado apelo ao Corregedor da PMMG
com vistas à designação de equipe para apurar as denúncias de
violência policial que teria sido praticada pelo 2º-Sgt. PM João Ricardo
Resende; seja formulado apelo ao Presidente do Colegiado das
Corregedorias com vistas a que envie listagem dos advogados
constituídos pela PMMG para a defesa de membros da corporação
acusados de crimes comuns, bem como dos policiais favorecidos e
dos crimes pelos quais estão sendo julgados; e seja formulado apelo à
Secretária de Planejamento e Gestão com vistas à remessa de
listagem dos advogados constituídos pelo Estado para a defesa
judicial de servidores públicos processados pela prática de crime
inerente às suas funções ou de crime comum. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite - Sargento

Rodrigues.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2008
Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Padre João, Wander Borges e Lafayette de Andrada
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(substituindo este ao Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da
Liderança do BSD), 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 Lafayette Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A
seguir, o Deputado Weliton Prado, relator do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, no 1º turno, solicita a distribuição de avulso
do parecer, que conclui pela sua aprovação com as Emendas nºs 1 e
2, da Comissão de Constituição e Justiça, e de 3 a 23, que apresenta.
Neste momento, registra-se a presença dos Deputados Ademir Lucas
e Ronaldo Magalhães. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Wander Borges.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 2/4/2008

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão; e comunica o
recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do
Legislativo” na data mencionada entre parênteses: oficios do Srs.
Maurício Kuehne, Diretor-Geral do Departamento Penitenciário
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Nacional (20/3/2008); André Luiz Amorim Siqueira, Juiz Auxiliar da
Corregedoria do Poder Judiciário (20/3/2008); Nelzio Antonio Papa
Júnior, Juiz de Direito da Comarca de São Sebastião do Paraíso
(27/3/2008); e Joab de Paula Alves, Presidente da Câmara Municipal
de Frutal (27/3/2008). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.880, 1.881,
2.060, 2.088, 2.089 e 2.096/2008. 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 Sargento Rodrigues em que solicita seja
encaminhada ao Secretário de Defesa Social cópia do Procedimento
Administrativo nº 01/08, que apura a superlotação da cadeia pública
de Frutal. Em seguida, a Comissão decide que suas reuniões
ordinárias passarão a se realizar às segundas-feiras, às 14h30min. O
Presidente e o Deputado Délio Malheiros manifestam-se
contrariamente à divulgação da imagem do policial presente em
reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, em
1º/4/2008, destinada a obter esclarecimentos sobre episódio de
violência policial que teria ocorrido no Município de Corinto. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Délio Malheiros.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 3/4/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir, em audiência pública, o incidente
ocorrido no Município de Vespasiano, envolvendo o Prefeito local e
policiais militares, por ocasião da realização de “show” durante o
carnaval deste ano. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Subtenente PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da
Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares - Aspra - PM-
BM; Antônio Marcos Pereira, Presidente do Sindpol; e Valério Valente,
Diretor do Sindpol, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Durval
Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite em que solicitam reunião
conjunta da Comissão e a de Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, para, em audiência pública, se debater o Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Juninho Araújo - Carlin

Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

464/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 464/2007, de autoria do Conselho

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais -
Consea-MG - e da Federação dos trabalhadores na Agricultura do
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Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, sugere o repasse de recursos
para as escolas rurais mantidas pela Associação Mineira das Escolas
Família Agrícola - Amefa - e a ampliação das ações do PPAG para as
13 escolas família agrícola em funcionamento no Estado.

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

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

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

A proposta em análise sugere o repasse de recursos para as
escolas família agrícola - EFAs - vinculadas à Associação Mineira das
Escolas Família Agrícola, e a extensão do repasse para as 13 Efas
em funcionamento no Estado.

No PPAG para 2008-2011, o Programa 232 - Escola Família
Agrícola - prevê o atendimento de nove EFAs, por meio de repasse de
recursos à Associação Mineira das Escolas Família Agrícola - Amefa.
Conforme o Decreto nº 43.978, de 2005, e a Resolução nº 684, de
2005, da Secretaria de Estado de Educação, a associação
mantenedora da EFA, para ter acesso ao benefício para os alunos de
sua escola, deverá protocolar pedido de cadastramento junto à
Secretaria de Estado de Educação, por via de ofício, com os
documentos por ela exigidos.

Dessa forma, a ampliação do atendimento às escolas família
agrícola está adstrita ao cumprimento das normas legais vigentes,
devendo as associações mantenedoras da Efas interessadas que
preencherem os requisitos exigidos pela SEE cadastrar-se no órgão.

Segundo informações da Amefa, associações comunitárias de duas
EFAs, com sede nos Municípios de Araponga e Natalândia, as quais
desenvolvem o método pedagógico da alternância, pleiteiam sua
regularização junto às Superintendências Regionais de Ensino para se
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habilitar ao recebimento de recursos públicos. Duas outras escolas,
com sede em Turmalina, são vinculadas à rede pública e pretendem
tornar- se escolas comunitárias.

Assim, julgamos conveniente o atendimento da proposta por meio
de requerimento, solicitando à Secretaria de Estado de Educação que
se agilizem os processos das EFAs de Araponga e Natalândia, com
vistas a que suas respectivas associações possam ser beneficiadas
pelo Programa de Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 464/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
466/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 466/2007, do Fórum Mineiro de
Assistência Social, sugere a inclusão da Escola Família Agrícola de
Conselheiro Pena no Programa de Apoio Financeiro à Escola Família
Agrícola .

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

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

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

A proposta em análise sugere a inclusão da EFA de Conselheiro
Pena, na região do Rio Doce, na Ação 4587 - Atendimento a Escola
Família Agrícola, vinculada ao Programa Associado nº 232.

No PPAG para 2008-2011, o Programa 232 - Escola Família



373

Agrícola - prevê o atendimento de nove EFAS, por meio de repasse
de recursos à Associação Mineira das Escolas Família Agrícola -
Amefa. Conforme o Decreto nº 43.978, de 2005, e a Resolução nº
684, de 2005, da Secretaria de Estado de Educação, a associação
mantenedora da EFAS, para ter acesso ao benefício para os alunos
de sua escola, deverá protocolar pedido de cadastramento junto à
Secretaria de Estado de Educação, por meio de ofício, com os
documentos por ela exigidos.

Segundo informações da Amefa, a EFA de Conselheiro Pena está
finalizando suas atividades, com processo de encerramento na
superintendência responsável, o que redunda em perda de objeto da
proposta em análise.

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

Legislativa nº 466/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
468/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 468/2007, de autoria da Escola
Família Agrícola, solicita a extensão do Programa de Alimentação
Escolar às Escolas Família Agrícola, em especial às unidades
localizadas no Vale do Jequitinhonha.

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

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

8/11/2007, em Belo Horizonte, 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.
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A proposta em epígrafe solicita a extensão do Programa de
Alimentação Escolar às Escolas Família Agrícola, em especial às
unidades localizadas no Vale do Jequitinhonha.

As Escolas Família Agrícola são mantidas por associações
comunitárias e visam proporcionar educação aos jovens do meio rural
considerando a sua realidade e a sua vida familiar, por meio da
chamada pedagogia da alternância, que enfatiza a formação escolar
pelo regime seriado e também a formação técnica em agropecuária.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 32 do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE -, de 10/8/2006, do Ministério
da Educação, que estabelece as normas para a execução do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae -, “serão atendidos
pelo Pnae os alunos matriculados em creches, pré-escolas e em
escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito
Federal e municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas
remanescentes de quilombos, em conformidade com o censo escolar
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - Inep -, no ano anterior ao do atendimento”. Admite-
se, excepcionalmente o cômputo dos alunos matriculados na
educação infantil e educação especial oferecida em creches, pré-
escolas e entidades qualificadas como filantrópicas ou por elas
mantidas, cadastradas como parte das redes municipais.

Portanto, de acordo com a legislação vigente, não seria possível o
atendimento das Escolas Família Agrícola pelo Pnae. Salientamos,
entretanto, que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
2.877/2008, de autoria do Presidente da República, que dispõe sobre
o atendimento da alimentação escolar. Conforme a proposição, as
escolas comunitárias de ensino fundamental e médio conveniadas
com os poderes públicos dos entes federados podem ser beneficiárias
do programa.

Assim, em razão do reconhecimento da importância social do
trabalho desenvolvido nas Efas, consideramos oportuno o
atendimento da proposta em estudo na forma de um requerimento de
manifestação de apoio ao referido projeto de lei.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
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Legislativa nº 468/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Eros Biondini.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.871/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-188 que liga
o entroncamento da Fazenda Bolívia à divisa do Município de
Cabeceiras de Goiás.

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.

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
trecho rodoviário. De posse da resposta, passamos à análise do
projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.871/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Pedro da Costa Filho - “Beu Costa” ao trecho da
Rodovia MG-188 que liga o entroncamento da Fazenda Bolívia à
divisa do Município de Cabeceiras de Goiás.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
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
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nem do Município.
À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprio

público 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 em análise nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.871/2007.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Hely

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

1.893/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

visa declarar de utilidade pública a Associação Municipal de Arte,
Esporte e Cultura de Córrego do Bom Jesus - Amaec -, com sede
nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 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. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.893/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Municipal de Arte, Esporte e Cultura de Córrego do Bom
Jesus.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988. Pelo exame da
documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade prevê, no art. 4º, que os
membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal não são
remunerados; e, no art. 25, que, no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituições similares.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.893/2007.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

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

1.935/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Itabirana de Handebol,
com sede no Município de Itabira.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição de 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 1.935/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Itabirana de Handebol, com sede no Município de
Itabira, que tem como finalidade precípua a difusão do civismo e da
prática de esportes, com ênfase no handebol.

Para a consecução de suas metas, compete em várias modalidades
esportivas especializadas; promove reuniões de caráter social e
cultural. Dessa maneira, incentiva as pessoas, por meio do esporte e
da cultura, a se tornarem agentes de sua própria transformação e
colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.935/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.955/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
tem como finalidade declarar de utilidade pública a União Tricordiana
das Associações de Moradores, com sede no Município de Três
Corações.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 20/12/2007, vem
a esta Comissão para exame preliminar dos seus 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 1.955/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a União Tricordiana das Associações de Moradores, com sede no
Município de Três Corações.

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.
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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. 6º do seu estatuto
determina que a entidade não remunerará as atividades de seus
Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem como as dos sócios, e o
parágrafo único do art. 30 dispõe que, em caso de sua extinção, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.955/2007.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

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

2.063/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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

epígrafe visa declarar de utilidade pública o Social Esporte Clube, com
sede no Município de Mário Campos.

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 2.063/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Social Esporte Clube, com sede no Município de Mário Campos, que
tem por finalidade a difusão do civismo e da cultura física,
principalmente o futebol, podendo promover torneio e competições, e
praticar outras modalidades esportivas amadoras especializadas,
inclusive o futebol feminino.

Como forma de aproximar a comunidade e os seus filiados, realiza,
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ainda, reuniões e eventos de caráter 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
2.063/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.066/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do
Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira, com sede no Município de
Santo Antônio do Monte.

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 2.066/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional Flávio
de Oliveira, com sede no Município de Santo Antônio do Monte, que
tem como finalidade primordial congregar pessoas e órgãos
interessados em melhorar as condições socioeconômicas da
comunidade local.

Com esse objetivo, empreende esforços por melhores condições de
vida, moradia, higiene, educação, transporte e segurança dos
moradores, executa programas de proteção à saúde da família, da
gestante, da criança e do idoso, combate a fome e a pobreza e
representa seus associados junto ao poder público, defendendo seus
interesses e buscando soluções para os problemas que os afligem.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 2.066/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.069/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Regional Escola Família
Agrícola Paulo Freire - Arefap -, com sede no Município de Acaiaca.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição de 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 2.069/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Regional Escola Família Agrícola Paulo Freire, com
sede no Município de Acaiaca, que tem como finalidade precípua
desenvolver atividades que possam contribuir para o fomento e a
racionalização das explorações agropecuárias, visando ao
fortalecimento econômico e social do homem do campo.

Além disso, proporciona-lhe atendimento nas áreas educacional,
recreativa e esportiva; oferece aos mais carentes serviços de
assistência social, orienta sobre a preservação do meio ambiente e
firma convênios com órgãos públicos e com a iniciativa privada para
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 2.069/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.104/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento  Educacional  de  Montes Claros-Ibituruna -
Funadem -, com sede no Município de Montes Claros.

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 2.104/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Educacional de Montes
Claros, que tem por finalidade promover e executar ações e
programas de pesquisa, ensino e extensão, além de manter atividades
de fomento ao sistema de ensino superior do norte de Minas e de
suas instituições agregadas.

No cumprimento de seu propósito estatutário, presta
assessoramento técnico para o desenvolvimento de projetos e
programas socioeducativos e econômicos da comunidade acadêmica
e da sociedade em geral, além de transferir tecnologia e divulgar
conhecimentos técnicos, científicos e educacionais por meio de
publicações especializadas. Promove a cultura, a defesa do
patrimônio histórico, artístico e do meio ambiente.

A Fundação ainda tem iniciativas voltadas para a garantia dos
direitos de populações em condições de penúria e risco social,
priorizando o atendimento a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de necessidades especiais.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.104/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
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Ana Maria Resende, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.105/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário Unidos pelo
Ribeiro de Abreu - Comupra -, 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 2.105/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem por finalidade integrar a
comunidade do referido bairro e região adjacente para discutir e
encaminhar as suas demandas aos órgãos públicos e instituições
privadas, reivindicando soluções para os problemas levantados.

No cumprimento do seu compromisso estatutário, ele promove
cursos de capacitação, oficinas, palestras, seminários, mesas
redondas, entrevistas e debates, assim como organiza e dirige o
trabalho de voluntários. Contribui para o desenvolvimento de
programas e projetos executados em parceria com o poder público e a
iniciativa privada na área da saúde, alimentação,
segurança,urbanização, educação e cultura. Apóia o esforço dos
grêmios estudantis de auxílio ao processo de desenvolvimento
socioeconômico dos moradores.

Isto posto, acreditamos que a instituição merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.105/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.



384

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.124/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Primeiros
Passos - AP2 -, com sede no Município de Sabará.

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 2.124/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Primeiros Passos - AP2 -, com sede no
Município de Sabará.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídicae
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
29 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificação ou
vantagem, e no art. 33 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá a entidade sem fins lucrativos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.124/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.151/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro
Educacional Infantil Creche e Pré-Escola Municipal Dona Maria Alzira
Bassani Cilli, com sede no Município de Arceburgo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/3/2008 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 2.151/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Educacional Infantil Creche e Pré-Escola
Municipal Dona Maria Alzira Bassani Cilli, com sede no Município de
Arceburgo.

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.
14, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e no
art. 28, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá 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 2.151/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.154/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.154/2008, do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de Canápolis,
com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/3/2008 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 2.154/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -
Apac - de Canápolis .

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. 67 que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere ou assistencial legalmente constituída, com
sede e atividades na mesma unidade da Federação da sede da Apac
extinta; e o art. 69 dispõe que ela não remunera seus Diretores e
Conselheiros.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.154/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.161/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela tem por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Três Barras, com sede no Município
de Prata.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2008 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 2.161/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Três Barras, com
sede no Município de Prata.

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 pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 11 do seu estatuto
determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios
serão inteiramente gratuitas, e o art. 32 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.161/2008.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider
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Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.386/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Conquista o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007 e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 7/8/2007, esta Comissão solicitou que a proposição fosse
baixada em diligência à Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão e ao Prefeito Municipal de Conquista, a fim de que se
manifestassem sobre a proposta de alienação do bem. Atendidas as
solicitações, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.386/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a fazer reverter ao Município de Conquista um terreno urbano
edificado, com área de 2.000m², situado no Distrito de Guaxima,
nesse Município, e registrado sob o nº 1.533, a fls. 107 do Livro 3-B,
no Cartório de Registro de Imóveis de Conquista.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1928
por doação do Município, sem que ao donatário fosse imposto ônus.
Portanto, o seu retorno ao patrimônio municipal deve ser efetivado por
meio de doação, e não reversão.

A transferência de domínio de bem público deve observar a
Constituição mineira, no art. 18, que exige, para sua efetivação,
autorização legislativa. 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 art. 17, inciso I, impõe, além da referida autorização, a
necessidade de existência de interesse público.

Essa exigência está atendida, uma vez que o parágrafo único do art.
1º do projeto de lei determina que o imóvel será destinado à
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construção de um núcleo de artesanato, o que incentivará o turismo e
a economia da cidade, além da manutenção da cultura regional.

Esclareça-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por intermédio da Nota Técnica nº 251/2007, se declarou favorável à
pretendida alienação, uma vez que a Secretaria de Estado de
Educação, órgão a que o imóvel se encontra vinculado, não tem
interesse em sua utilização.

Por sua parte, o Prefeito Municipal de Conquista, por meio do Ofício
nº 186/2007, esclarece que, há mais de 30 anos, o prédio se encontra
ocioso, sendo regularmente vistoriado pela administração municipal,
que, após obter sua propriedade, irá transformá-lo em um núcleo de
artesanato para a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1,
redigido ao final deste parecer, para alterar a forma de transmissão do
imóvel, assim como para inserir cláusula de reversão ao patrimônio do
doador, se, decorrido certo prazo, não lhe for dada a destinação ora
estabelecida, em obediência ao § 1º do art. 17 da citada Lei nº 8.666.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.386/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

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

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

Conquista o imóvel constituído de terreno edificado, com área de
2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Distrito de Guaxima,
nesse Município, e registrado sob o nº 1.533, a fls. 107 do Livro 3-B,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de um núcleo de artesanato.

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.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.999/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Wander Borges, dispõe
sobre a obrigatoriedade do uso da expressão ‘Se beber, não dirija!’
nos cardápios de bares, restaurantes, boates e estabelecimentos
congêneres localizados no Estado e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, 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
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela pretende tornar obrigatória a utilização de

expressão de advertência acerca dos riscos da condução de veículo
por motorista em estrado de embriaguez. Constitui, pois, uma
contribuição para as diversas campanhas desenvolvidas no Estado
com o objetivo de evitar o tráfego de veículos dirigidos por motoristas
alcoolizados, o que tem sido motivo de graves acidentes.

Conforme enfatiza a justificação do projeto, a ingestão de bebida
alcoólica, que ocorre geralmente por pessoas jovens, em bares e
restaurantes, além de causar dependência, compromete regiões do
cérebro responsáveis pela memória, aprendizagem, motivação e
autocontrole. Ademais, a ação depressiva do álcool no cérebro e no
sistema nervoso central reduz a capacidade mental e física,
diminuindo a habilidade para conduzir veículos.

Deve ser lembrado, por oportuno, que tramita, na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, projeto de conteúdo similar, o que
demonstra não ser exclusiva do Parlamento mineiro a preocupação
em diminuir os danos pessoais e materiais decorrentes de acidentes
automobilísticos causados por consumo de bebida alcoólica.

Qualquer que seja o ângulo por que se avalie a proposta, pode-se



391

concluir pela competência desta Casa Legislativa para dispor sobre a
matéria.

Pode-se verificar, pela disposição constante no art. 24 da
Constituição da República, que é concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal a competência para legislar sobre educação,
proteção à infância e à juventude bem como sobre educação, cultura,
ensino e desporto.

Não existe, por outro lado, nenhuma vedação a que se instaure, no
caso, processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos ser pertinente, entretanto, a formulação da Emenda nº
1, que tem o propósito de uniformizar a legislação mineira no que diz
respeito à aplicação de penalidades em decorrência do
descumprimento das normas estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.999/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.150/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 13/3/2008,
e a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.150/2008 tem como finalidade aprovar
a alienação de 16 lotes de terras devolutas situados nos Municípios de
Indaiabira, Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio
Pardo, todos com área entre 100ha e 250ha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, com exceção dos casos relacionados, a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m²; a alienação ou concessão de terra pública rural com área de
até 100 hectares ou previstas no plano de reforma agrária estadual
aprovado em lei; a concessão gratuita de domínio de área devoluta
rural não superior a 50ha; e a alienação ou concessão de terra
devoluta rural com área de até 250ha, desde que precedidas de ação
judicial discriminatória e atendidos os requisitos pertinentes.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a
alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial, com área
limitada a 250ha, a quem torná-la economicamente produtiva e
comprovar sua vinculação pessoal com ela.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - Iter -, a Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial verificou que a legitimação das terras devolutas de
que trata a mensagem em análise não se enquadra entre as citadas
ressalvas constitucionais, devendo, assim, ser previamente aprovada
por esta Casa. Ademais, está fundamentada no § 3º do art. 30 da Lei
nº 11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996,
uma vez que será efetivada por compra preferencial.

Portanto, as legitimações de que trata o projeto de resolução
encontram-se em estreita conformidade com o que dispõe a legislação
vigente e, portanto, não há impedimento a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
2.150/2008.
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Sala das Comissões, 1º de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Grupo Corpo pelos seus 33 anos de fundação

(Requerimento nº 1.934/2008, do Deputado Doutor Viana);
de aplauso à Rádio Cultura de Sete Lagoas pelas comemorações

dos seus 60 anos de fundação (Requerimento nº 1.973/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Itajubá pelo transcurso do
189º aniversário de sua emancipação (Requerimento nº 2.009/2008,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Escola Estadual Cláudio Pinheiro de Lima pelo
transcurso dos 42º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
2.010/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Mineira de Rádio e Televisão - Amirt - pelo
transcurso do 40º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
2.011/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Villa Nova Atlético Clube pelo transcurso
do seu centenário (Requerimento nº 2.012/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à Maternidade Odete Valadares pelo transcurso dos 53
anos de sua inauguração (Requerimento nº 2.013/2008, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Presidente
Kubitschek pelo transcurso do 45º aniversário de sua emancipação
(Requerimento nº 2.014/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Loja Maçônica Estrela Uberabense pelo
transcurso do 90º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
2.015/2008, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com a comunidade do Município de Lagoa
Grande pelo transcurso do 16º aniversário de sua emancipação
(Requerimento nº 2.016/2008, do Deputado Hely Tarqüínio);
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de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa por
sua posse como 1º -Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
(Requerimento nº 2.017/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Gen.-Div. José Mário Facioli por sua
assunção ao Comando da Quarta Região Militar (Requerimento nº
2.018/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Jarbas de Carvalho Ladeira Filho por
sua posse como 3º- Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
(Requerimento nº 2.019/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Reynaldo Ximenes Carneiro por sua
posse como 2º- Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
(Requerimento nº 2.020/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Edvaldo Soares dos Santos por sua
posse como Presidente da Fundação Percival Farquar - FPF -,
mantenedora da Universidade Vale do Rio Doce - Univale
(Requerimento nº 2.021/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Almyr Vargas de Paula, pelos
relevantes serviços prestados como Presidente da Fundação Percival
Farquar - FPF -, mantenedora da Universidade Vale do Rio Doce -
Univale (Requerimento nº 2.022/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Marcos Augusto Vasconcellos Nunes,
Presidente da Copasa-MG, pelo recebimento do Título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 2.025/2008,
do Deputado Walter Tosta);

de congratulações com a comunidade do Município de Catas Altas
da Noruega pelo transcurso do 45º aniversário de sua emancipação
(Requerimento nº 2.026/2008, do Deputado Walter Tosta);

de congratulações com a comunidade do Município de Itatiaiuçu
pelo transcurso do 45º aniversário de sua emancipação
(Requerimento nº 2.027/2008, do Deputado Walter Tosta);

de aplauso aos Amigos Seresteiros da Sagrada Família pela
comemoração dos 10 anos de criação do grupo (Requerimento nº
2.047/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL -, de
Governador Valadares, na pessoa de seu Presidente, Sr. José
Geraldo Lemos Prata, extensivo a todos os seus demais membros,
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pela posse da sua nova diretoria para o biênio 2008 - 2009
(Requerimento nº 2.049/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Sargento BM William Gomes de Magalhães, que
salvou a vida de uma criança de um mês de vida, que estava
engasgando com o leite materno, dando instruções pelo serviço de
telefone 193 do Corpo de Bombeiros (Requerimento nº 2.114/2008, da
Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis e aos servidores municipais que
menciona pelos relevantes serviços prestados à comunidade de
Conceição das Alagoas (Requerimento nº 2.115/2008, da Comissão
de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE ABRIL 2008

ATAS
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos
Deputados André Quintão e Ademir Lucas; aprovação - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
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- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura



397

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
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 Jayro Lessa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, a ata mencionou o
deferimento de um requerimento, apresentado por mim, para agilizar a
tramitação de um projeto de lei de minha autoria que trata de regras
para o estabelecimento de consórcios públicos. Considero muito
importante que a Assembléia, na medida do possível, respeitando o
prazo exigido por cada relator, por cada Comissão, agilize projetos de
autoria dos Deputados.

É muito comum a opinião pública criticar o Poder Legislativo pela
extrema aceleração dos projetos do Executivo e a morosidade dos
projetos de autoria dos parlamentares. Então, seria importante que
cada Comissão, que cada parlamentar pudesse agilizar seus
trabalhos. Seria importante também que a assessoria do governo,
nesta Casa, pudesse estreitar as negociações com a Oposição, para
que projetos de nossa autoria fossem colocados na pauta. Às vezes,
até projetos do governo demoram para ser incluídos na pauta. Queria,
mais uma vez, fazer uma solicitação ao Líder do Governo, Deputado
Mauri Torres: há um projeto muito importante para a nossa cidade, a
nossa Capital Belo Horizonte, que possibilita a regularização dos
imóveis dos moradores da região do Bairro Confisco. Esse projeto foi
encaminhado pelo Governador Aécio Neves, transferindo o terreno
para a Prefeitura de Belo Horizonte, também administrada pelo
companheiro Fernando Pimentel. Queremos que ele seja incluído na
pauta.

Foi mencionado na ata, Sr. Presidente, o artigo de liderança
concedido ao Deputado Carlin Moura. Parece-me que o Regimento
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não permite que o conteúdo do pronunciamento seja incluído na ata,
ele fica à disposição para consulta. Pela relevância do tema, nesse
1min39s que me resta, gostaria de parabenizar o Deputado Carlin
Moura, do Bloco PT-PCdoB - tão bem representado na legislatura
anterior pela amiga, companheira e Deputada Jô Moraes. O Deputado
Carlin Moura está mostrando a mesma competência, mostrando que
veio aqui dizer da importância de se retirar um projeto do governo que
trata da ampliação da jornada de trabalho de 30 horas para 40 horas
na carreira de enfermagem, particularmente da Fhemig. Hoje, na
Comissão de Administração Pública, apresentei uma emenda
mantendo as 30 horas para a área de enfermagem, para a área de
saúde. Esses profissionais ganham pouco, trabalham muito em
situação absolutamente estressante. Em nome do Bloco PT-PCdoB,
apresentamos essa emenda. Queremos, no processo de negociação,
essa garantia. Trata-se de um acordo de 2005, que não perde a
validade. Se perde para a base do governo, vamos rediscutir. O
acordo foi feito em 2005 e não poderia haver mais o debate para
ampliar a jornada de trabalho para 40 horas.

É preciso aumentar o salário e não a jornada de trabalho; aumentar
o número de concursados e não de terceirizados.

Queria deixar aqui bem clara a posição do Bloco PT-PCdoB, até
porque se essa negociação não evoluir, poderemos ter problemas
com o avançar da pauta. Queria registrar isso e parabenizar o
Deputado Carlin Moura, que tão bem sucede a nossa belíssima e
competente Deputada Federal Jô Moraes, que realiza um excelente
trabalho.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Ademir
Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
relação à ata, quero dizer que as razões aqui declaradas pelo
Deputado André Quintão têm o nosso apoio. É uma ata extraordinária.
A leitura, sobretudo, do Deputado Jayro Lessa, foi esplendorosa. O
seu Líder tem uma beleza de leitura. De acordo com o Deputado
André Quintão, demonstro o nosso apoio à ata, que é da maior
qualidade, assim como a leitura dela. Todavia, em relação à questão
do Conjunto Confisco, o Deputado André Quintão não disse a verdade
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por inteiro. E vamos dizer, Sr. Presidente, meia verdade é uma
mentira.

O Conjunto Confisco foi construído pelo Governador Newton
Cardoso no limite exato entre Belo Horizonte e Contagem. É um
conjunto único. Só que metade dele fica em Belo Horizonte, e metade
em Contagem. Ora, não é justo dar escritura para moradores de Belo
Horizonte e não dar para os de Contagem. Os moradores de
Contagem não são cidadãos de segunda classe. Recusamos isso. Ou
se dá escritura para todos ou não se dá para ninguém. Não aceito que
considerem o morador de Contagem como de segunda categoria. É
um conjunto único. Queremos justiça, que seja dada escritura para os
moradores tanto de Belo Horizonte quanto de Contagem. Repito:
queremos justiça, escritura para os dois lados e não apenas para um,
o que é meia justiça. Meia justiça não é justiça. Essa é a verdade.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Miranda, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
o Projeto de Lei nº 2.162/2008 seja apreciado em primeiro lugar entre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei nº 1.828/2007 seja apreciado em segundo lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
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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. Vem à Mesa
requerimento dos Deputados Domingos Sávio e Luiz Humberto
Carneiro, solicitando a votação destacada do veto ao inciso III do art.
4º e do veto ao art. 7º da referida proposição. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. 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 e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto, salvo destaques.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Roberto Carvalho - Adalclever Lopes - Ademir

Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão
- Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 5 Deputados. Votaram “não” 46
Deputados. Está rejeitado o veto, salvo destaques. À promulgação.
Em votação, o veto ao inciso III do art. 4º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
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Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús
Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 49 Deputados. Votaram “não” 3
Deputados. Está mantido o veto ao inciso III do art. 4º. Oficie-se ao
Governador do Estado. Em votação, o veto ao art. 7º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -

Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - 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 - Doutor Rinaldo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 54 Deputados. Votaram “não” 2
Deputados. Está mantido o veto ao art. 7º. Oficie-se ao Governador do
Estado. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
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Proposição de Lei nº 18.251 e mantido o veto ao inciso III do art. 4º e
ao art. 7º.

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 2, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2008

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos

Deputados Padre João e Carlin Moura; aprovação - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; questão de ordem; existência de
quórum para votação; renovação da votação do requerimento;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -
Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; discursos dos
Deputados André Quintão, Getúlio Neiva, Alencar da Silveira Jr.,
Carlin Moura, Ademir Lucas e Weliton Prado; questão de ordem;
discursos dos Deputados Weliton Prado e Padre João - Inexistência
de quórum para continuação dos trabalhos; chamada para
recomposição de número regimental; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos; prejudicialidade do requerimento -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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 - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
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Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - 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
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Ronaldo Magalhães, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nem sempre a ata detalha
os fatos ocorridos. Foi relevante a derrubada, na noite de ontem, do
veto a um projeto de lei do Deputado Weliton Prado. O que
apreciamos ontem já era uma proposição de lei, que trata da
facilitação para os agricultores familiares ao acesso a um banco de
sementes. Hoje sabemos - é importante retratar na ata com maiores
detalhes - que é um grande desafio o acesso a insumos.

Às vezes, o agricultor familiar tem acesso à terra, embora saibamos
que precisamos avançar muito no que diz respeito à reforma agrária.
Minas Gerais pode avançar muito mais, porque é um dos Estados que
mais têm terras devolutas concentradas nas mãos de grandes
empresas que desenvolvem a monocultura de eucalipto. A proposição
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de lei possibilita que os agricultores tenham sementes selecionadas.
Quanto às sementes híbridas, o avanço tecnológico nem sempre está
em sintonia com os avanços social e ambiental. Infelizmente, as
sementes híbridas são uma forma de excluir muitos agricultores
familiares, porque não têm condições de usar a tecnologia. Não basta
apenas que eles adquiram sementes, é preciso adubos e defensivos.
Os transgênicos são as maiores ameaças às sementes crioulas. Os
nossos avós e nossos pais selecionavam as sementes melhores e as
guardavam.

Está provado, por vários centros tecnológicos, que é possível ter
uma rentabilidade igual à dos transgênicos. Nesta Casa, há menos de
15 dias, foi feito um balanço sobre o programa do algodão. O que se
gasta de veneno, ou seja, de agrotóxico, para o cultivo desse produto
é algo escandaloso. O Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente, disse que Minas Gerais está batendo recorde na
quantidade de veneno, de agrotóxico utilizado por hectare. A média
em nosso Estado é de 6kg por hectare. É uma taxa muito alta,
Deputado Carlin Moura.

Ontem à noite, conseguimos um grande avanço nesta Casa, porque
conseguimos derrubar o veto. Infelizmente, não houve unanimidade,
mas derrubamos o veto garantindo mais um instrumento para os
agricultores familiares. Às vezes, durante a leitura da ata, não
conseguimos compreender do que trata um projeto, ou seja, votamos
determinada matéria, mas não conseguimos tomar conhecimento do
seu conteúdo na íntegra. Pode ser apenas uma coordenação “sim” ou
“não”, e vamos seguindo no embalo. De repente, podemos fazer um
bem, como ocorreu na noite de ontem, mas corremos o risco de
prejudicar a sociedade, como ocorreu quando não conseguimos
derrubar um veto do Governador que tratava simplesmente de
cadastros dos empreendedores que trabalham com organismos
geneticamente modificados. O destaque ao conteúdo do projeto é um
grande instrumento para os agricultores familiares.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Padre João que a ata será
publicada na íntegra no “Diário do Legislativo” e, portanto, será de
conhecimento de toda a sociedade mineira. Com a palavra, para
discutir a ata, o Deputado Carlin Moura.
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O Deputado Carlin Moura - Bom-dia a todas e a todos. Sr.
Presidente, na discussão da ata, ontem à noite, e na leitura da ata da
reunião realizada ontem à noite, é fundamental salientarmos -
conforme muito bem lembrado ontem pelo Deputado André Quintão -
que derrubamos um veto a um projeto importante, projeto que
incentiva a agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Essa
legislação importante, por meio da derrubada do veto, passa a vigorar
no Estado.

Como foi muito bem salientado ontem à noite, e agora reforçado por
nós, precisamos avançar na pauta desta Casa. E o ponto fundamental
para a construção do avanço diz respeito à votação do projeto de
reajuste dos servidores da Fhemig. Para isso, é fundamental que esta
Casa chegue a um consenso quanto à jornada de trabalho dos
enfermeiros, pois a proposta inicial do governo prevê um aumento em
sua jornada de 30 horas para 40 horas. Conforme foi dito ontem, é
preciso chegarmos a um consenso. Hoje, na discussão da ata, apesar
de não estarem detalhados todos os fatos, é importante reafirmar que
é preciso chegar-se a um consenso, para que, na votação do projeto
dos servidores da Fhemig, a jornada dos enfermeiros permaneça em
30 horas, sem o aumento de 10 horas. Temos trabalhado para esse
consenso na Comissão de Administração Pública. Amanhã, quinta-
feira, às 14h30min, será realizada uma audiência pública solicitada
pelo Presidente em exercício desta Casa, Deputado Doutor Viana. É
fundamental que possamos garantir uma ampla discussão para
manter a jornada de trabalho dos enfermeiros em 30 horas.

Outro aspecto importante salientado ontem precisa ser reafirmado.
Temos de avançar em relação a dois projetos. Temos de avançar em
relação ao projeto do Conjunto Confisco, conforme foi muito bem
lembrado pelo Deputado Ademir Lucas, cujo título de propriedade
precisa ser regularizado. Concordo com as palavras do Deputado
Ademir Lucas: temos de resolver a questão da titularidade do
Conjunto Confisco não só na parte de Belo Horizonte, mas também
em Contagem, pois não pode haver um tratamento diferenciado, já
que o conjunto é visto como um todo apesar de estar na divisa dos
dois Municípios, uma parte no Município de Belo Horizonte, que o
Prefeito já sinalizou a intenção de resolver, e uma parte considerável
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em Contagem. Precisamos avançar na votação desse projeto,
incluindo Contagem e Belo Horizonte, porque não poderemos dividir o
Conjunto Confisco em duas partes, uma privilegiada, e a outra não.
Temos de votar o Conjunto Confisco no Plenário desta Casa, para
regularizar o título de propriedade, mas temos de incluir os dois
Municípios, Contagem e Belo Horizonte.

Sr. Presidente, a pauta precisa avançar, como foi salientado e
reforçado, no que diz respeito ao projeto do Cercadinho, para que
possamos desafetar a área da região que dá acesso ao Município de
Nova Lima, pois já há recursos previstos no Orçamento, do PAC, para
a obra das alças rodoviárias e as trincheiras, que desafogarão o
trânsito de toda a região da área do BH Shopping. Ontem, na
discussão da ata, foi dito o que reafirmamos agora.

Para concluir, precisamos reafirmar que o Presidente desta Casa e a
Mesa têm de colocar os projetos da bancada da Oposição desta
Casa, do PT e do PCdoB, em votação, pois os projetos não estão
constando na pauta. Há, por exemplo, projetos importantes na área do
esporte, como o Bolsa-Atleta e o de incentivo ao esporte, que não
entram na pauta desta Casa. Isso tem de ficar registrado na discussão
da ata, para que a pauta desta Casa possa avançar.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Carlin Moura que há
projetos da oposição na pauta de hoje. Não havendo retificação a ser
feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

reunião o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.251, apreciado na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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

Ribeiro Silva solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que
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o Projeto de Lei nº 1.868/2007 seja apreciado em primeiro lugar entre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, é apenas para registrar a
presença entre nós do Deputado Federal Fabinho Ramalho, o
“Fabinho Liderança”. O parlamentar está hoje conosco, honrando-nos
com sua presença nesta manhã.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença do Deputado
Federal Fabinho Ramalho.

A Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum para
votação, motivo por que vai renovar a votação do requerimento. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Votou “não” 1

Deputado. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda solicitando
a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
2.162/2008 seja apreciado em segundo lugar entre as matérias em
fase de discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, esse requerimento do
Deputado Vanderlei Miranda é muito importante, porque o Projeto de
Lei nº 2.162/2008, de sua autoria, que acrescenta parágrafo ao art. 12
da Lei nº 14.870, de 16/12/2003, que dispõe sobre a qualificação de
pessoa jurídica de direito privado como Oscip, está em último lugar na
pauta. No ano passado, o governo, por meio de substitutivo
apresentado em Comissão, emendou um projeto do Deputado
Vanderlei Miranda alterando a legislação existente sobre as Oscips no
Estado de Minas Gerais. Essa legislação foi aprovada anteriormente
por esta Casa, originária de um projeto de lei do ex-Deputado
Leonardo Quintão. Na época, já alertávamos para a extrema
flexibilização sobre a legislação de Oscips. O projeto do Deputado
Vanderlei Miranda era importante e positivo, mas o substitutivo
aprovado alterava muito a legislação delas. Aí, vou-me ater ao ponto
principal: que a legislação estava sendo alterada permitindo que, além
do tempo de existência da entidade que queria se habilitar como
Oscip, caso esse tempo não fosse cumprido, Deputado Gilberto
Abramo, o tempo de experiência de um dos Diretores, poderia
substituir o tempo de existência da entidade. Ou seja, todo o processo
de qualificação, até para que haja controle social e seriedade na
existência de Oscips, tem de ser em relação ao tempo de trabalho que
aquela entidade já realiza. Então, temos uma entidade séria, que
existe há muito tempo, que quer se qualificar como Oscip, tudo bem.
Só que a alteração que o governo encaminhou, previa o seguinte: se
eu sair daqui hoje, for à esquina reunir-me a um grupo de amigos para
formarmos uma Oscip e contratar uma pessoa que tenha um, dois ou
três anos de qualificação, o tempo dessa pessoa física substitui a
necessidade do tempo de existência da entidade. Esse aspecto é
altamente negativo. Obstruímos a votação no ano passado, mas, na
linha de entendimento para não obstruir a votação do requerimento,
do PPA e de um conjunto de projetos que estavam na pauta, eu e a
Deputada Elisa Costa participamos de uma reunião com o Vice-
Governador Anastasia, acompanhados do Deputado Mauri Torres,
Líder de Governo. Nessa reunião, num esforço de negociação, o Vice-
Governador sugeriu que essa modalidade de qualificação valesse
somente até o ano de 2009. E nesse caso específico de substituição
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do prazo de qualificação da entidade pela qualificação de um dos seus
Diretores, a modalidade de qualificação deveria ser aprovada por 2/3
dos membros do Conselho de Política Pública vinculado à área de
atuação da Oscip. Em razão disso, fizemos um acordo deixando claro
que votaríamos contra, mas não obstruiríamos. Ocorre que, na
redação da emenda que efetivou esse acordo, houve um erro técnico.
E, em virtude desse erro técnico, o governo vetou o artigo acordado.
Mais uma vez, num gesto de diálogo e entendimento, mostramos que
a oposição do PT-PCdoB é diferente da oposição que fazem no
Congresso Nacional ao Governo Lula. Aqui nós dialogamos,
mantivemos firmes as nossas posições e fizemos um acordo para que
o veto fosse mantido porque havia um erro técnico. Da forma como foi
aprovado, qualquer qualificação de Oscip, independentemente de
modalidade, deveria ter a aprovação de 2/3 dos membros do
Conselho de Política Pública. Isso seria muito bom, porque houve uma
proliferação de Oscips. Existem muitas Oscips sérias, mas há muitas
Oscips sendo investigadas. Então, num gesto de boa-vontade,
aceleramos a tramitação do projeto de lei do Deputado Vanderlei
Miranda. O veto foi mantido, mas o projeto está em último lugar na
pauta. Esse requerimento antecipa a ordem de votação, para que o
projeto de lei do Deputado Vanderlei Miranda possa ser votado em
primeiro turno.

Quero encaminhar favoravelmente a votação do Projeto de Lei nº
2.162, no que tange a sua antecipação, uma vez que estaremos
votando o requerimento e não o projeto. Mas lembramos ao Deputado
Mauri Torres que o nosso acordo para a desobstrução da pauta
incluía outros itens, como a negociação do projeto na área de saúde.
Vejam bem, Srs. Deputados, trabalhadores da área de enfermagem
do sistema de saúde, aqui, em Minas Gerais, ganham R$384,00. Eles
terão um aumento de 4% a 8%. Imaginem 8% de R$380,00. Mas eles
terão um outro aumento, que é o da jornada de trabalho. Quem
trabalha 30 horas poderá ter que trabalhar 40 horas em atendimento
de urgência, o que é uma situação estressante.

Vejam bem, a carga horária terá 33% de aumento e o salário 3%. O
pior é que esse acordo foi firmado em 2005.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado André Quintão que estamos
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em processo de votação e que V. Exa. deve encaminhar a votação do
requerimento, pois está fugindo do assunto. Por favor, volte ao
encaminhamento da votação.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, são assuntos conexos.
Defendemos o requerimento de aceleração do Projeto de Lei nº 2.162
em função de um acordo: se esse acordo possui outros itens que não
foram cumpridos, no meu raciocínio, não vale. Por isso quero explicar.
Falarei em 2 minutos.

As Oscips realizam importante trabalho em Minas Gerais, mas
precisam ser fiscalizadas. Se o critério de aprovação da legislação de
Oscips for muito flexível, pessoas mal-intencionadas poderão criar
verdadeiras incubadoras de Oscips para subtrair recursos públicos.

Sou autor de uma lei em Belo Horizonte - foi a primeira lei do País -
que estabelece parcerias entre entidades da sociedade civil e o poder
público. Essa lei foi aprovada e sancionada pelo Prefeito Célio de
Castro muito antes da legislação de Oscips. Vejam que sou um
defensor dessas parcerias, mas temos de ter critério, controle social,
caso contrário os justos pagarão pelos pecadores.

Hoje, no Congresso, há uma CPI das ONGs, o que causa ao País
uma visão negativa: a de que quem tem ONG e faz convênio quer
levar recursos por fora. Isso é errado. Há muita ONG séria, como a
Sociedade São Vicente de Paula, a Pastoral de Rua, a Pastoral da
Criança, as Apaes, as entidades vinculadas a organizações religiosas.
Portanto, é importante acelerarmos a votação do projeto de lei do
Deputado Vanderlei Miranda, para resolvermos esse instrumento de
qualificação por experiência de Diretores de Oscips. Considero esse
artifício muito ruim, porém, por um acordo feito para não se inviabilizar
a votação do Orçamento e do PPAG, votamos contra, mas não
obstruímos.

Gostaria que, junto com a aprovação desse requerimento, também
fosse aprovada a emenda de minha autoria, em nome do Bloco PT-
PCdoB, que suprime a jornada de 40 horas para os trabalhadores da
área da saúde que ganham R$384,00 no Estado de Minas Gerais.
Vamos dar, sim, um aumento de 30%, mas no salário de quem ganha
pouco, e não na jornada de trabalho, o que poderá prejudicar quem for
atendido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, o discurso do Deputado
André Quintão é muito bom, concordamos com tudo o que ele disse,
mas temos de acelerar a pauta. Nos últimos dias, esta Casa tem se
preocupado com o andamento da pauta. Portanto, solicito a V. Exa.
que encaminhe, o mais rápido possível, a votação do requerimento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, encaminho
favoravelmente ao requerimento, mas não posso deixar de comentar
uma notícia. Li o jornal “Estado de Minas”, e a coluna “Giro por Minas
Gerais” elogia...

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Alencar da Silveira Jr. que
se atenha ao encaminhamento do requerimento do Deputado
Vanderlei Miranda.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Completando, Sr. Presidente, já
que não poderemos usar esse belo painel para votarmos
favoravelmente ao projeto de lei do Deputado Vanderlei Miranda,
esclareço que vi no jornal “Estado de Minas” que poderíamos usar o
painel para votar. Vi também, Sr. Presidente, uma frase: “Deputados
têm novo mimo”. Essa frase se refere à televisão de 50 polegadas que
fica na sala do cafezinho. Quero explicar a quem fez essa notinha por
falta de notícia que nenhum Deputado pára no cafezinho. Essa
televisão foi colocada - e V. Exa. sabe disso - para dar maior conforto
às pessoas que acompanham os trabalhos desta Casa, que a visitam
e que não têm condições de ficar nas galerias. Portanto, não há mimo
algum para os Deputados. Foi falta de assunto dessa coluna “Giro por
Minas”.

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

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, a Bancada do PT-PCdoB
encaminha favoravelmente à aprovação do requerimento do Deputado
Vanderlei Miranda, pela importância do tema, as Oscips. É importante
que as pessoas que nos assistem compreendam que não haveria
necessidade de votarmos hoje o projeto de lei do Deputado Vanderlei
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Miranda, se não houvesse veto ao projeto que tramitou nesta Casa há
pouco, pois a matéria do projeto do Deputado Vanderlei Miranda
estava contida no projeto de autoria do Governador, que foi
amplamente discutido nesta Casa e acordado com o Executivo.
Infelizmente, foi vetado por uma questão técnica, que poderia ter sido
evitada se o governo tivesse tomado o devido cuidado.

Para compreender a importância dessa matéria, o projeto do
Deputado Vanderlei Miranda precisa ter prioridade na pauta desta
Casa. Ele dá nova redação ao art. 12 da Lei nº 14.870, que trata das
Oscips. Para melhor compreender o objetivo do projeto, é importante
fazermos a leitura do art. 12 da Lei nº 14.870. (- Lê:)

“Art. 12 - A celebração do termo de parceria entre o poder público e
a entidade qualificada como Oscip, nos termos do art. 2º desta Lei,
será precedida de:

§ 2º - Durante o período a que se refere o § 1º do art. 7º, a
celebração do termo de parceria fica condicionada à aprovação prévia
de dois terços dos membros do conselho de política pública da área
de atuação da entidade.”

O projeto vetado pelo Governador continha esse artigo. O § 1º, do
art. 7º da mesma lei diz o seguinte: (- Lê:)

“Art. 7º - A qualificação como Oscip será solicitada pela entidade
interessada ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão por
meio de requerimento escrito, instruído com cópias autenticadas dos
seguintes documentos:

IV - documentos que comprovem a experiência mínima de dois anos
da entidade na execução das atividades indicadas no seu estatuto
social, conforme o previsto em regulamento.”

Aí é que está o ponto mais polêmico, Sr. Presidente, porque o § 1º
diz o seguinte: (- Lê:)

“A comprovação prevista no inciso IV do “caput” deste artigo poderá,
a partir da data de publicação desta lei, até 31 de dezembro de 2009,
ser suprida mediante comprovação da experiência dos dirigentes da
entidade na execução das atividades indicadas em seu estatuto
social, conforme previsto em regulamento.”

Veja como a questão é polêmica: estão propondo a substituição da
experiência de dois anos da entidade pela figura do dirigente. É como
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se estivéssemos criando a figura do “oscipeiro” profissional. É mais ou
menos o que ocorre nas farmácias. Um farmacêutico responde por
duas, três, cinco farmácias ao mesmo tempo. Passamos a criar a
figura do “oscipeiro”: aquele que já tem experiência no mercado -
porque aqui em Minas tudo funciona em função do mercado, que é rei
e manda em tudo - pode sair por aí gestando várias Oscips, pelo seu
tempo de experiência. A salvaguarda encontrada é um quórum
especial no conselho de políticas públicas de cada uma dessas
Oscips, para que exista um mínimo de controle sobre essas Oscips.

Essa questão já havia sido incluída no projeto do Governador, e não
foi respeitada, porque foi vetada. Acertadamente, em seu projeto, o
Deputado Vanderlei Miranda reincluiu esse artigo, que fala do controle
por meio da votação de dois terços no conselho. Esperamos que seja
aprovado, que não seja vetado.

É muito preocupante a situação de algumas Oscips no Estado de
Minas Gerais, que vêm para denegrir, para fugir de seu papel
fundamental. É o caso da Oscip, em tese, criada para melhorar a
situação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que, na verdade,
serviu como exterminador de cargo público dos músicos da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais, que são funcionários públicos, servidores
públicos de carreira, efetivos, que participaram de um concurso
público. Assim, criou-se o Instituto Cultural da Orquestra Sinfônica -
Icos -, Oscip utilizada para continuar arrecadando dinheiro público, e
não privado, porque sai do caixa do Estado, mas que serviu para tirar
os cargos dos servidores públicos que faziam parte da orquestra e
criar um mostrengo, porque se criou um clone dela e lhe deram um
nome diferente. Usurparam o nome Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais, a nossa querida, respeitada, histórica e cultural Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais; criaram uma aberração jurídica, um clone
dela, e deram o nome de Orquestra Sinfônica do Estado de Minas
Gerais. Enfiaram uma palavrinha no meio para deturpar seu objetivo
fundamental. A função da Oscip era valorizar o servidor de carreira da
orquestra sinfônica. A Oscip não pode servir para tirar cargo de
servidor público, não pode servir para facilitar o trânsito do dinheiro da
esfera pública para favorecer a esfera privada, nos moldes do que foi
feito com a Orquestra Sinfônica de São Paulo ou com a dos Estados
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Unidos. Não pode ser assim.
Regulamentar com mais rigor a legislação das Oscips é fundamental

para garantir o princípio da transparência, da publicidade, da
impessoalidade e da função fundamental do poder público, que não
pode ser substituído por essas Oscips, que devem ser auxiliares do
poder público, que devem servir para ajudar o Estado nas esferas em
que precisa do apoio da sociedade, como previsto na Constituição
Federal, por exemplo, na área de assistência social. Há muita Oscip
séria na área de assistência social que complementa a atividade do
poder público. Mas, se uma Oscip vem substituir o poder público,
entrar no lugar das funções essenciais do Estado, estaremos
deturpando a Constituição Federal e a Constituição do Estado de
Minas Gerais.

Por isso, Sr. Presidente, achamos importante priorizar o
requerimento que está em votação. Que possamos aprová-lo para que
se coloque como prioridade absoluta da pauta da Casa o projeto do
Deputado Vanderlei Miranda, que tenta corrigir o mal que já foi feito,
porque já se abriram as porteiras das Oscips. Mas devemos pelo
menos ter uma salvaguarda para que essas Oscips, que vão substituir
a figura dos dois anos de experiência da entidade pela da pessoa do
seu dirigente, sejam mais controladas pela votação de quórum
qualificado de dois terços do conselho de políticas públicas de
controle das Oscips. Isso é fundamental. Nesse sentido, nós, da
Bancada do PT-PCdoB, somos favoráveis à inversão da pauta, somos
favoráveis a votar imediatamente o projeto da forma como está
redigido e esperamos mais uma vez que não seja vetado, porque, se
o for pela segunda vez, começaremos a pensar coisas piores que as
que estão acontecendo no Estado, cuja gravidade será maior: o
Estado ser substituído pelas Oscips. De repente, até o Governador
será substituído por uma Oscip; de repente, até uma Oscip vai querer
governar o Brasil; e isso não vamos permitir, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, para encaminhar a
votação, dizemos que estamos de pleno acordo com esse
requerimento. A matéria, cuja autoria é de um membro desta Casa, é
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extremamente importante, e o nosso apoio é inegável.
Aproveito a oportunidade para registrar meu sincero e profundo

agradecimento ao Deputado Carlin Moura pelo apoio explícito que deu
à nossa iniciativa de incluir os moradores de Contagem, do Bairro
Confisco, no projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Belo Horizonte
a outorgar escritura apenas para os moradores de Belo Horizonte.
Disse isso ontem, à noite, e, hoje, o Deputado deu apoio à nossa
iniciativa, porque os cidadãos de Contagem não são de segunda
categoria, de segunda classe. Se será outorgada a escritura do
Confisco aos moradores da parte de Belo Horizonte, não há nenhuma
razão para não fazer o mesmo para os moradores de Contagem. O
Bairro Confisco é único, o Conjunto Confisco é único, e nós apoiamos
a Justiça por inteiro: meia justiça não é justiça. Nossa iniciativa foi a
de outorgar a escritura aos moradores do Confisco de Belo Horizonte
e aos moradores do Confisco de Contagem. Agradeço
penhoradamente ao Deputado Carlin Moura o apoio dado à minha
iniciativa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Em nome do Bloco PT-PCdoB
encaminho favoravelmente o requerimento do Deputado Vanderlei
Miranda pela inversão da pauta, pois consta no Evangelho que os
últimos serão os primeiros. Na nossa pauta não é possível entender
por que um projeto tão importante - na minha avaliação, um dos mais
importantes que se encontram na pauta de hoje -, que justamente
dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -,
encontra-se em último lugar.

Vejam o grande número de projetos que se encontra na pauta de
hoje. São vários, não nomearei todos, mas são muitos. Eu só queria
entender por que um dos projetos mais importantes encontra-se em
último lugar. Portanto, é justa a inversão de pauta para que esse
projeto seja discutido e votado em primeiro lugar, para ir à sanção do
Governador. Podem ter certeza de que, se for vetado, haverá pressão
desta Casa, que se mobilizará para reverter a situação. Realmente, há
necessidade de disciplina, rigor e fiscalização. Compreendemos e
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apoiamos as Oscips sérias, que têm compromisso social, que são
prioridades, mas sabemos que há muita coisa errada nesse meio que
não podemos permitir. É papel desta Casa e responsabilidade de
cada um de nós e de todos os partidos da Assembléia permitir a
existência de critérios de controle e fiscalização.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quero entender por que

o projeto do Deputado Vanderlei Miranda está em último lugar. Mostrei
aos Deputados a pauta e o grande número de projetos que contém.
Embora respeite todos os outros, o projeto mais importante será
apreciado em último lugar. Isso não é certo, não é justo e, por isso,
encaminhamos favoravelmente a aprovação do requerimento de
inversão de pauta.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Weliton Prado que, com
referência à pauta, os arts. 275, 276, 277 e 278 estabelecem a
preferência e destaque, e é praxe da Mesa da Casa que os projetos
em 2º turno estejam em preferência. Portanto, o projeto de
importância que o senhor cita está em 1º turno, motivo pelo qual está
em último lugar.

O Deputado Weliton Prado - O que é essa inversão de pauta? É
tomar o projeto que se encontra em último lugar, justamente o Projeto
n° 2.162/2008 e passá-lo para o primeiro lugar.

Será o primeiro projeto a ser apreciado. Espero ter a certeza de que
a maioria dos Deputados votarão a favor do requerimento de inversão
de pauta.

O Deputado Carlin Moura falou sobre uma questão muito séria, à
qual fiquei atento, em relação à troca do nome da Orquestra Sinfônica
de Minas Gerais. Criaram uma aberração jurídica. Quero me certificar
se há realmente possibilidade de isso ocorrer. Dessa forma, essa
Oscip receberá dinheiro público, inclusive da Cemig. Se for verdade,
acho uma injustiça, porque, ao invés de se valorizarem os
funcionários, os servidores, os músicos de carreira que estão lá há
muito tempo, criaram uma Oscip, que receberá muito mais do que
quem se dedicou toda a sua vida ao Estado. Isso é muito injusto,
ainda mais receber recursos públicos da Cemig. Recebi essa
informação, mas tenho de verificar se é procedente. A Cemig teve um
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faturamento de R$1.700.000.000,00 no ano passado. É muito
dinheiro. E quem paga a conta é a população.

O Sr. Presidente - Deputado Weliton Prado, V.Exa. está com a
palavra para encaminhar a votação do requerimento do Deputado
Vanderlei Miranda. Solicito a V. Exa. que volte ao assunto.

O Deputado Weliton Prado - Compreendo. Sr. Presidente, mais uma
vez, cobro o princípio da isonomia. Concordo com V. Exa. do ponto de
vista regimental. V. Exa. está coberto de razão, mas perde a razão
quando o Deputado Ademir Lucas, que me antecedeu, falou sobre
questões pontuais de Contagem, que não tinham nada a ver com o
requerimento em pauta. Com todo o respeito, V. Exa. perde a razão.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Weliton Prado que tenho
advertido todos os Deputados que pedem a palavra para encaminhar
a votação e se desviam da matéria. Portanto, solicito ao Deputado que
volte a encaminhar o requerimento do Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Weliton Prado - Compreendo e respeito o seu
posicionamento, mas V. Exa. perde a razão, a partir do momento em
que o Deputado Ademir Lucas pediu para encaminhar o requerimento
e falou sobre outros assuntos e, em momento algum, foi-lhe chamada
a atenção. Não está havendo o princípio da isonomia. Quando faço
uso da palavra, não posso me referir à energia elétrica, porque estou
fugindo do assunto, mas não foi feita nenhuma interferência ao
pronunciamento do Deputado Ademir Lucas, que falou sobre uma
questão pontual de Contagem. Questiono isso e apresento um
desafio: que sejam solicitadas à assessoria da Casa as notas
taquigráficas, para comprovar se houve intervenção na fala do
Deputado Ademir Lucas, e as notas taquigráficas referentes à minha
fala. Há dois pesos e duas medidas.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que não há dois pesos e
duas medidas. O Presidente está aqui para cumprir o Regimento, e
vamos cumpri-lo. Solicito ao Deputado que volte ao assunto, senão
será cortada a sua palavra.

O Deputado Weliton Prado - Pode cortar a minha fala. Infelizmente,
é desse jeito que as coisas são encaminhadas aqui. Não há problema.
Não vou parar de brigar, abaixar a cabeça; vou para cima. Tive mais
de 120 mil votos. Pode ter a certeza de que não temos medo de
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pressão. Vamos continuar a nos mobilizar em relação à questão da
tarifa de energia.

O projeto do Deputado Vanderlei Miranda, que 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 -, teve parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela
constitucionalidade e juridicidade da matéria. Da mesma maneira, a
Comissão de Administração Pública opinou favoravelmente. Estou
discutindo o requerimento, de forma específica, mas o Deputado que
me antecedeu discutiu outros assuntos, muito justos, inclusive de
autoria do próprio parlamentar.

O Deputado saiu fora do assunto, e, em momento nenhum, houve
intervenção por parte da Presidência. Agora este Deputado,
infelizmente, em todas as vezes que utiliza a tribuna... Mas é assim
mesmo, vamos lá e esperamos, pelo menos, que tenhamos o apoio
dos Deputados desta Casa para que consigamos aprovar esse
requerimento de inversão de pauta. Por quê? O que objetiva o
projeto? Qual o objetivo do projeto? O projeto visa a dar o quê? Dar
uma nova redação ao art. 12. Do que se trata? Trata-se justamente
das OSCIPs. Está aqui: “Durante o período que se refere,...” - e esta é
uma questão técnica, do ponto de vista constitucional da legislação, o
art. 7º celebrado no termo de parceria - “... fica condicionada à
aprovação prévia de 2/3 dos membros do Conselho de Política
Pública da área da atuação da entidade.”. Isso dará justamente a
transparência, o controle e a fiscalização. Então, essa é a questão
inovadora do projeto. Por isso, esperamos que, se a votação do
projeto for invertida e ele for apreciado em primeiro lugar e aprovado,
o governo tenha sensibilidade e não venha vetá-lo, pois ele tem
realmente um grande alcance.

Está também aqui, no art. 4º: “...que os documentos que comprovam
a experiência mínima de 2 anos da entidade na execução das
atividades indicadas no seu estatuto social, conforme previsto no
regulamento.”. Então, é muito importante ter uma comprovação da
seriedade e idoneidade dos trabalhos desempenhados por essa
Oscip. Tenho a certeza absoluta de que, se o requerimento for
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aprovado, receberemos o apoio da maioria dos Deputados desta Casa
para que o projeto também seja aprovado. Faltam 25 segundos e
terminarei o meu pronunciamento em cima, para que a minha palavra
não seja cortada, e não quero dizer que é V. Exa., mas já aconteceu,
outras vezes, o Deputado falar 12, 13, 15 minutos, e não ter problema.
Eu, por outro lado, tenho o meu tempo exato e, se passar um
segundo, não posso falar e tenho a palavra cortada. Então, vou
terminar exatamente no tempo para não sofrer nenhum tipo de
constrangimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, a relevância do projeto nos
leva, então, a apreciar esse requerimento, trazendo-o para ser
discutido. Ele ainda está em fase de discussão. Se conseguirmos
aprovar o requerimento, facilita...

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Padre João que o
requerimento está em fase de encaminhamento de votação.

O Deputado Padre João - Refiro-me ao projeto que está em
discussão. Ou seja, se conseguirmos aprovar o requerimento que está
em votação, é possível discutir mais o projeto que está em discussão.
Assim, ele não teria prioridade em relação aos outros que já estão em
fase de votação e também em 2º turno. Por que é importante
conseguirmos discutir? Porque é uma maneira de explicitarmos para
toda a comunidade, até mesmo para os colegas, o que é realmente o
papel principal da Oscip e como e quando ela o cumpre. Seria bom
votarmos esse requerimento e, quanto antes, discutir o projeto, pois
sabemos da importância de qualquer organização, seja do
associativismo, seja do cooperativismo, seja do que se torna agora
mais popular: a Oscip, essa organização da sociedade civil com
interesse público.

Existem trabalhos relevantes das Oscips, seja na área de saúde,
seja na área educação, até mesmo na área de trabalho e de renda;
porém o grande problema existe, já foi salientado aqui, quando a
experiência da entidade, da organização em si, é ignorada e
transferida para a experiência de uma pessoa. Isso é um grande risco
porque o desafio maior de qualquer organização - até mesmo da
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organização menor que é a família - são as relações, a gestão
coletiva. O grande desafio, seja do cooperativismo, seja do
associativismo, seja de uma Oscip, é a coletividade, é ter uma gestão
coletiva, eficiente e eficaz para garantir a qualidade do serviço
prestado, sobretudo porque há dinheiro público em jogo, assim como
recursos da iniciativa privada.

Foi um grande risco quando se abriu a exceção até 2009 para
valorizar não a existência da organização, mas a experiência de um
dirigente. O ideal é que o projeto cumpra a tramitação e, quando
puder ser apreciado, seja pelo menos discutido para trabalhar mais,
para socializar com a sociedade e mostrar quais são os benefícios
que uma Oscip pode prestar à sociedade nas diversas áreas, mas
também quais os riscos. Isso já foi abordado pelo nobre Deputado
Carlin Moura como uma forma de o Estado ir saindo fora de um
processo, como dizem, tirando o corpo fora e entregando um
determinado serviço para a sociedade. Isso é um risco, porque é, na
verdade, uma forma de privatizar e de dizer que agora esse serviço é
por conta dos outros.

É importante votarmos o requerimento devido à relevância do
projeto de lei do Deputado Vanderlei Miranda. No ano passado, o
projeto foi discutido, assim como o foram outros projetos da área da
saúde. Discutimos sobre as Oscips em um trabalho específico da área
da educação, assim como estamos discutindo projetos importantes
como esse que trata da tabela dos servidores, sobre o qual não
conseguimos um consenso com o governo, sobretudo com a
Secretária de Planejamento, Sra. Renata Vilhena. As Oscips têm
prestado relevantes serviços, sobretudo nas áreas da saúde e da
educação, embora tenhamos gargalos no Estado no que tange à
saúde, como a tabela dos servidores. Estamos discutindo o tema da
saúde, sobretudo quando querem mudar a jornada de trabalho de 30
para 40 horas. Isso é um problema. Faremos de tudo para forçar o
governo a uma compreensão.

Gostaria de ler, na íntegra, o § 1º, as exigências do documento.
Acho que ainda persiste o porquê de uma insistência que diz: “A
comprovação prevista no inciso IV” - ou seja, há uma comprovação de
dois anos de existência - “poderá, a partir da data de publicação desta
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lei, até 31 de dezembro de 2009, ser suprida mediante comprovação
de experiência dos dirigentes da entidade na execução das atividades
indicadas em seu estatuto social”.

Se a pessoa tem experiência em educação, pode assumir,
independentemente de aquela Oscip ter menos de uma... Se a pessoa
é da área da saúde, ocorre a mesma coisa. Isso ainda é, de certa
forma, um risco, mas somos favoráveis ao requerimento do Deputado
Vanderlei Miranda, que antecipa o projeto. A bancada também o é.
Queremos votar, mas para fazer um bem ao Estado. Esta Casa deve
cumprir o seu papel, é algo que tem de ser feito em conjunto. Não
resolve dar com uma mão e tirar com a outra. Temos compromissos
sérios para com a saúde, e os servidores pedem atenção desta Casa
para que avancemos juntos.

Queremos trabalhar e aqui estamos para votar, mas com coerência.
Não resolve avançar em relação à Oscip, que é importante e louvável,
se o Estado não avançar nem sequer na negociação com o sindicato,
para que a tramitação de outros projetos também avance. Eles estão
agarrados na Comissão.

Esse é o primeiro papel do Estado, sobretudo em relação a um
assunto tão delicado como a saúde dos servidores e daqueles que
dependem do Estado. Milhões de pessoas dependem do Estado e
não podem pagar plano de saúde. Por isso, as Oscips cumprem o
papel de suprir essa deficiência do Estado. Aliás, a razão da
existência das entidades é suprir deficiências do Estado. Houve
tempo, por exemplo, em que não havia uma política pública voltada
para a criança, para o adolescente nem para o idoso, e a sociedade,
por motivações filantrópicas ou religiosas, prestava esse serviço por
amor à vida. Mas é papel do Estado dar qualidade de vida a todos,
sobretudo no que diz respeito à educação e à saúde.

A Oscip supre certas deficiências, mas não podemos abrir mão do
papel principal do Estado. Não podemos permitir que o Estado vá
saindo de fininho, como dizem, dando espaço para outras
organizações, que, depois, têm de mendigar recursos, muitas vezes
do próprio Estado. Somos favoráveis ao requerimento. Queremos
votar com coerência e avançar no que tange a outros projetos também
importantes.
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos. 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 Ronaldo Magalhães) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados; portanto
não há quórum para a continuação dos trabalhos. A Presidência
declara prejudicado o requerimento.

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

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

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e Inácio Franco, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Padre João e Carlin Moura. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Alfredo Pastori Neto,
Presidente da Câmara Municipal de Araguari (29/3/2008) e de
servidores da Gerência Regional de Saúde de Ponte Nova
(27/3/2008). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
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1.973/2007, para a qual designou o relator, no 1º turno o Deputado
Ademir Lucas. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Ademir Lucas, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.973/2007, com as Emendas nºs 2 a
4, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, na forma da Subemenda nº 1,
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 2.071/2008, do
Deputado Lafayette de Andrada, 2.071/2008, da Comissão de Direitos
Humanos, e 2.094/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - André Quintão -

Inácio Franco.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 10ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado João Leite - Entrega de placas -
Exibição de vídeo - Palavras do Almirante-de-Esquadra Júlio Soares
de Moura Neto - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Tiago Ulisses - João Leite.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, 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 o Exmo. Sr.
Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, Comandante da
Marinha; a Exma. Sra. Arminda Soares de Moura Lins, filha do Dr.
Raul Soares Moura; e os Exmos. Srs. Almirante-de-Esquadra Álvaro
Augusto Dias Monteiro, Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais; Vice-Almirante Gilberto Max Roffé Hischfeld, Comandante do
1º Distrito Naval; General-de-Divisão José Mário Facioli, Comandante
da 4ª Região Militar do Exército; Major-Brigadeiro-do-Ar Antônio
Franciscangelis Neto, Comandante do Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica - Ciaar - ; Conselheiro Eduardo Carone
Costa, representando o Tribunal de Contas; Vereador Totó Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Deputado João
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Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.
Mílton Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira de Rádio e
Televisão - Amirt -; do Ten.-Cel. BM Franco, representando o Cel. BM
José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais; e o Ten.-Cel. PM Britto, representando o Cel.
PM Hélio dos Santos Jr., Comandante-Geral da Polícia Militar de
Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Marinha do

Brasil.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a execução do Hino
Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado João Leite

Sr. Presidente em exercício da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Doutor Viana; Sra. Arminda Soares de Moura
Lins, filha do Dr. Raul Soares Moura; Exmos. Srs. Alte.-Esq. Júlio
Soares de Moura Neto, Comandante da Marinha; Alte.-Esq. Álvaro
Augusto Dias Monteiro, Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais; V.-Alte. Gilberto Max Roffé Hischfeld, Comandante do 1º
Distrito Naval; Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região
Militar do Exército; Maj.-Brig.-Ar Antônio Franciscangelis Neto,
Comandante do Ciaar; Conselheiro Eduardo Carone Costa,
representando o Tribunal de Contas do Estado; Vereador Totó
Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte;
senhoras e senhores.

Nesta homenagem que prestamos à Marinha do Brasil e à memória
insigne de Raul Soares, pioneiro entre os civis a exercer, durante a
República, o cargo de Ministro da Marinha, inicialmente temos de
ressaltar os nossos primordiais interesses marítimos. Cabe à nossa
força naval a garantia da nossa integridade territorial e da nossa
soberania diante da imensa extensão da nossa costa e da riqueza da
nossa rede hidrográfica.
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Historicamente, o mar vem sendo a grande ligação com o mundo, ao
mesmo tempo em que se constitui no berço da nossa identidade. Foi
ele a nossa via de descobrimento, de colonização e de consolidação
da independência. A necessidade de uma força bélica naval foi uma
das primeiras urgências percebidas pelo governo da Nação, assim
que foi emancipada com o 7 de setembro. A nossa esquadra, em
contrapartida, garantiu não só a independência como a própria
unidade nacional ao se destacar na guerra da Cisplatina, no combate
aos movimentos separatistas do período regencial e, sobretudo, na
guerra da Tríplice Aliança.

Ainda no Império, ganhou a Marinha patrono na figura do Alte.
Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, exemplo de
patriotismo, que, no respeito às instituições, legou-nos, junto ao apego
à disciplina, a construção da paz e da concórdia. No período
republicano, mais precisamente no governo de Epitácio Pessoa, foi o
Ministério da Marinha ocupado por um notável mineiro de Ubá. Além
de político de vulto, Raul Soares de Moura foi o perfeito modelo de
humanista, com a experiência de jurista, professor universitário,
filólogo, escritor e historiador. A sua passagem à frente da Marinha foi
seguida pelas eleições para o Senado e para a presidência do Estado
de Minas Gerais. A alma profundamente mineira foi forjada nos
estudos secundários em Mariana, em Barbacena e em Ouro Preto e
aqui iniciou o curso de Direito, concluído em São Paulo. Em
Carangola, como Promotor Público, iniciou a vida de dedicação aos
ideais republicanos, que teve um momento pleno de simbolismo na
posse no governo do Estado no dia 7/9/1922, coincidindo com a
celebração dos 100 anos da Independência. Defensor intransigente
dos interesses nacionais, já demonstrado no Ministério da Marinha,
teve a sua gestão à frente do Executivo estadual marcada pelo
saneamento das finanças públicas, embora interrompida
precocemente pelo seu falecimento, aos 47 anos.

Hoje, ocupando o cargo de Comandante da Marinha, vemos o seu
sobrinho-neto, o Alte.-Esq. Júlio Soares de Moura Neto, detentor de
um histórico de notáveis serviços prestados a nossa força naval. A
competência do atual Comandante, comprovada pelos mais de 40
anos de uma brilhante carreira, é hoje a nossa grande garantia na
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defesa dos interesses nacionais, acionados pelo uso econômico e
estratégico das nossas águas. Não se trata apenas da supervisão das
questões de segurança da navegação ou do transporte aquaviário,
mas também das que envolvem a pesca e a extração do petróleo, que
nos garantem substanciais recursos econômicos. O subsolo marinho é
uma fonte riquíssima de recursos e, com o comércio exterior quase
inteiramente transportado por via marítima, mostra-se como uma
promissora porta para o futuro. Unindo a sociedade brasileira,
responsável pela segurança e pela defesa do meio ambiente da
região amazônica, onde também cumpre importante papel social,
tradição que se faz presente ainda no combate à dengue no Rio de
Janeiro, com o hospital de campanha montado na Baixada
Fluminense, a Marinha, comandada pelo Alte. Moura Neto, é motivo
de grande orgulho para nós.

Por isso apoiamos seu reaparelhamento e sua modernização, tão
necessários para nossa defesa, além do projeto de desenvolvimento
de nosso submarino nuclear.

A paz e a soberania são garantidas pelo respeito à nossa
capacidade de defesa. Já o Barão do Rio Branco, patrono de nossa
diplomacia, via a imprescindível necessidade de manutenção de uma
marinha de guerra à altura das nações mais poderosas.

O futuro do Brasil, do mesmo modo que vem ocorrendo no passado
e no presente, está ligado ao mar, tanto às águas quanto ao subsolo
marinho.

Portanto, Minas Gerais, feliz por constatar o sangue de um de seus
filhos mais ilustres presente nas veias do Comandante de nossa
Marinha, tem todo o interesse, mesmo sendo um Estado
mediterrâneo, na presença de uma força naval plenamente capaz de
enfrentar os novos desafios geopolíticos, quando o Brasil, potência
emergente, passa a ocupar um lugar de evidência cada vez maior no
contexto mundial. Muito obrigado.

Entrega de Placas
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-

Presidente da Assembléia, no exercício da Presidência, fará a entrega
ao Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, Comandante
da Marinha, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
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seguintes dizeres: “Cuidar das águas - mar, rios e lagos - é missão da
Marinha do Brasil. Defender esse imenso patrimônio, que pertence a
todos os brasileiros e é reconhecido como uma das principais riquezas
do País, tem papel fundamental na política pública, especialmente
diante dos desafios impostos aos Estados pelos novos tempos. O
Poder Legislativo mineiro presta sua homenagem a essa valorosa
instituição e aos homens e mulheres que dedicam suas vidas a
proteger nosso país e contribuir para o seu desenvolvimento”.

Ato contínuo, em retribuição, o Almirante-de-Esquadra Júlio Soares
de Moura Neto, Comandante da Marinha, entregará ao Deputado
Doutor Viana a placa, que contém os seguintes dizeres: “Com os
agradecimentos do Comandante da Marinha, Alte.-Esq. Júlio Soares
de Moura Neto, por ocasião das homenagens prestadas ao ex-
Ministro da Marinha, Raul Soares de Moura, e à Marinha do Brasil”.

O Sr. Presidente - Com muita alegria, convidamos o Deputado João
Leite, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade, para
que, juntos, entreguemos esta homenagem da Assembléia, em nome
do povo mineiro, ao nosso Comandante da Marinha.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Neste momento, o Exmo. Sr. Vereador Totó Teixeira,

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, fará entrega de
placa ao Almirante de Esquadra, Comandante da Marinha, Júlio
Soares de Moura Neto, contendo os seguintes dizeres: “A cidade de
Belo Horizonte, por seus representantes, homenageia a Marinha do
Brasil, reconhecendo os altos serviços por ela prestados à Pátria
brasileira. Vereador Antônio Evangelista Totó Teixeira. Presidente”.
Em retribuição, o Almirante entregará ao Vereador Totó Teixeira placa
contendo os seguintes dizeres: “À Câmara Municipal de Belo
Horizonte, com os agradecimentos do Comandante da Marinha
Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, por ocasião das
homenagens prestadas ao ex-Ministro da Marinha Raul Soares de
Moura e à Marinha do Brasil”.

- Procede-se à entrega das placas.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo
institucional.
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- Procede-se à exibição do vídeo.
Palavras do Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, Presidente em exercício da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; minha querida
Arminda Soares de Moura Lins, em nome de quem saúdo toda a
família originada do Dr. Raul, e seus irmãos, a família Soares de
Moura, Chama, Solero, Cunha; Alte.-Esq. Álvaro Augusto Dias
Monteiro, Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais; V.-Alte.
Gilberto Max Roffé Hischfeld, Comandante do Primeiro Distrito Naval;
Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar do
Exército; Maj.-Brig.-Ar Antônio Franciscangelis Neto, Comandante do
Ciaar; Conselheiro Eduardo Carone Costa; Vereador Totó Teixeira; e,
com muito prazer, o autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade, meu pleito de agradecimento ao Exmo. Sr. Deputado João
Leite.

Antes de iniciar o texto que preparei, gostaria de dizer duas palavras
inicialmente ao Deputado João Leite e ao Presidente da Assembléia,
que fizeram referências extremamente elogiosas à Marinha. A
Marinha, que é do Brasil, passa por um momento muito virtuoso.
Nossa luta tem sido um patamar orçamentário melhor, nossa luta tem
sido a aprovação do Programa de Reaparelhamento nos aspectos
citados aqui, nossa luta tem sido o término do Programa Nuclear da
Marinha e, no futuro, a construção do submarino de propulsão
nuclear. Digo que é um momento muito favorável porque, desde o ano
passado - aliás, desde 2005 -, iniciamos a retomada dos patamares
orçamentários. Isso ocorreu em 2006 e, em 2007, fez-se presente não
só para a Marinha como também para o Exército e a Força Aérea. As
Forças Armadas conseguiram produzir resultados melhores em face
de seus orçamentos cada vez melhores.

O nosso programa de reaparelhamento também está em discussão
no governo. Já estamos autorizados a cumprir algumas metas. Com a
ida do Presidente Lula a Aramar, ao nosso Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo, os ventos passaram a soprar favoravelmente,
e o Programa Nuclear da Marinha terá continuação. Esse programa
abre um espaço muito grande para o País, pois visa ao domínio da
tecnologia nuclear, que produzirá um reator e uma planta nuclear de
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energia elétrica, que poderá servir tanto para defesa, movimentando
um submarino, quanto poderá produzir energia elétrica para acender a
luz de uma cidade. Então, é muito importante.

Agradeço todas as citações feitas à Marinha, ao programa de
reaparelhamento, ao orçamento e ao Programa Nuclear. A Marinha
deseja apenas estar pronta para cumprir a sua missão, conforme dito
aqui, que é garantir a soberania e os interesse do Brasil nas suas
águas jurisdicionais, que não são pequenas - são 4.500.000m² a
serem protegidos. Muito obrigado, Sr. Presidente e Deputado João
Leite. É com emoção que compareço a esta Reunião Especial da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dedicada a
homenagear a Marinha do Brasil e a reverenciar a memória do Dr.
Raul Soares de Moura, ex-Governador deste Estado e ex-Ministro da
Marinha. É importante dizer a V. Exas. que à Marinha do Brasil e aos
homens do mar é muito caro confluirmos para essas homenagens e
elas se realizarem na Assembléia parlamentar das alterosas.

As bordas de Minas não se deitam diretamente sobre o oceano, mas
em tudo, e sempre, o mar se faz entre os mineiros. Quiçá haverá
quem consiga desvendar a magia que leva os habitantes das Gerais,
que um dia foram Mar Bambuí, aos sonhos e às nostalgias ligadas ao
sal, às conchas, à areia e à imensidão do azul em águas, ou haverá
quem busque as razões de a grande batalha da Guerra dos
Emboabas, da qual resultou a autonomia da província, ter ocorrido ao
longo do Rio das Mortes, no ponto de encontro dos dois caminhos
para o mar: o Caminho Velho, que levava a Parati, e o Caminho Novo,
que conduzia à Baia de Guanabara. O sentimento nacional pleno é
que o mineiro ama o mar, que está na sua alma.

Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa, quando relata o
falecimento trágico de Diadorim, tão-somente afirma: “Chapadão.
Morreu o mar que foi”. Para os mineiros, mar é vida e ventura.
Roberto Drummond, em texto memorável, escreveu que “a sina dos
rios e dos homens de Minas é caminhar, ter um porto, um sonho e o
mar, aonde chegar. Ah, Tiradentes, qual era teu porto, teu sonho, teu
mar?”. Ainda, em Guimarães Rosa, recolho a profunda reflexão sobre
o mar que se faz cenário para as perigosas travessias da vida: “ele é o
meio de trajeção, instrumento incerto, distância que palpita; que faz
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lonjura”.
Não podia, pois, a Marinha do Brasil, deixar de homenagear Minas

Gerais, o que, aliás, o fez, batizando com o seu nome o primeiro
porta-aviões da nossa esquadra. De igual forma, orgulha-nos que um
dos nossos navios, partícipe do papel social desempenhado pela
Força e que leva a esperança e a presença do Estado a nossas
populações ribeirinhas da Amazônia, o Navio de Assistência
Hospitalar U-19, porte o nome de Carlos Chagas, grande médico e
cientista de Oliveira, nos Campos das Vertentes, e que também
nomeia esta praça em que agora nos encontramos. Esta província
busca, incessantemente, o mar. Como registra a canção, considera
"natural" a estrada que a liga "ao porto, ao mar". Quem não tem o mar
ao seu alcance, mais ainda estima o seu valor.

Não bastasse o reconhecimento desse amor ao mar pelos mineiros,
devemos nós, marinheiros, assinalar que, nesta honrada Casa
Legislativa da província natal do Mártir da Independência, teve
assento, como um de seus membros, eleito em 1911 e no exercício do
mandato representativo até 1914, o primeiro civil que, em 1919, veio a
ocupar a Pasta Ministerial da Marinha: o Dr. Raul Soares de Moura.

Um filho de Coronel da Guarda Nacional, da Zona da Mata, nascido
em Ubá, que também honrou o País em várias funções importantes,
dentre as quais destaco: Líder da Câmara Mineira, Vereador e
Presidente da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco;
Secretário de Agricultura, Indústria, Terras, Viação e Obras Públicas,
no governo Delfim Moreira; Secretário do Interior e Justiça no Estado
de Minas Gerais; Deputado Estadual; Deputado Federal; Senador por
Minas Gerais e, também, Governador do Estado de Minas Gerais,
gestão em que veio a falecer. Apraz-me particularmente e, por que
não dizer, orgulha-me muito participar desta homenagem como seu
sobrinho-neto e no exercício do mesmo honroso cargo de comandar a
Marinha de nossa pátria.

O seu tempo à frente de nossa instituição ensejou algumas
realizações, cabendo citar a construção da Fábrica de Piquete,
especializada na produção de pólvora e a remodelação da Esquadra.
É interessante que, 90 anos depois, encontramos a Marinha do Brasil
também em processo de remodelação, de reaparelhamento. A vida se
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faz e se repete. Raul Soares já se preocupava com a remodelação da
Esquadra. Cito ainda, entre suas realizações, a renovação dos meios
aeronavais, quando foi incorporado grande número de aeronaves à
então recém-criada Força Aeronaval, e o reaparelhamento do Arsenal
da Ilha das Cobras, hoje Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

À frente da Pasta da Marinha, demonstrou atributos que honram sua
memória, quais sejam a correção, a probidade, a competência, a total
dedicação aos interesses nacionais e aos objetivos fundamentais da
Pátria. Além disso, fez valer a qualidade maior dos mineiros: a
habilidade política. Assim, exerceu o seu cargo com equilíbrio,
sobriedade, inteligência, sagacidade e lealdade. Dr. Raul Soares de
Moura é um exemplo para nossa família e para mim, que hoje estou à
frente da Marinha.

No livro de autoria de Afrânio de Carvalho, intitulado "Raul Soares,
Um Líder da República Velha", fica muito clara a marca de sua gestão
à frente da Pasta da Marinha. Cito: "Raul Soares iniciava assim sua
passagem pela Marinha, onde seu prestígio continuaria a crescer
como uma bola de neve, menos por causa de realizações materiais,
que, em razão da brevidade do tempo, só podiam ser modestas” - e
não foram modestas -, “do que das suas virtudes pessoais, que se
projetaram rapidamente, tanto em atos de justiça e de disciplina como
em outros de descortino administrativo, tendentes a programar,
equilibrada e ordenadamente, em face da consideração global dos
problemas, o aparelhamento da Marinha”. Mais uma vez, vimos as
histórias se repetirem em quase 90 anos.

“Cercado de elementos de escol, o Ministro adaptou-se prontamente
ao novo posto e, contando com a colaboração de pessoal deveras
excelente, pela dedicação e patriotismo, depressa logrou obter uma
visão panorâmica da Marinha. Antes de tudo, sabia perfeitamente
separar a sua função política e administrativa da função técnica e de
comando do Estado-Maior, que jamais absorveria, a fim de não
quebrar a unidade de doutrina. Depois, estava disposto a dar
prosseguimento a tudo quanto merecesse tê-lo, pois uma das coisas
que mais impressionavam seu espírito era a descontinuidade da obra
administrativa no Brasil".

E continua o mesmo autor: "Aí está por que a oficialidade, em sua
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maioria, sentia-se orgulhosa de ter, à frente do Ministério, um homem
que, embora afável e polido no convívio, era altivo, justo e bravo,
encarnando assim as melhores virtudes militares".

Soube muito bem conciliar os interesses políticos que as
circunstâncias da época exigiam para o bem da Pátria. Acresce ter
sido discípulo do grande nacionalista que foi o Presidente Arthur
Bernardes. Lamentavelmente, a morte o colheu prematuramente, aos
47 anos, no meio de seu mandato governamental, como já tive a
oportunidade de citar.

Sr. Presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores, a
Marinha do Brasil é grata pela homenagem que lhe é prestada. Como
sobrinho-neto de Raul Soares de Moura, não tenho palavras para
retribuir o reconhecimento e a exaltação da memória de tão honrado
homem público.

Para concluir, só me resta revisitar a poesia do saudoso jornalista e
escritor Roberto Drummond, que, em sua elegia ao que remanesceu
do Mar Bambuí - o Rio São Francisco, o Velho Chico, o Rio da
Unidade Nacional -, escreveu: “Minas não tem mar, mas Minas chega
ao mar, abraça o mar, beija o mar, confraterniza-se com o mar e diz
ao ouvido do mar: este rio que mandamos, mar-oceano, com o nome
de um santo, é uma lembrança de Minas”. Minas, "quem te conhece
não te esquece jamais!” Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda de Música da

Marinha do Brasil, que, sob a regência do Mestre, Suboficial Fuzileiro
Naval Ezequiel Cruz da Silva, executará as músicas ”Cisne Branco”,
do 2º-Tenente reformado Bendito Xavier de Macedo e de Antônio
Manuel do Espírito Santo; “Barão do Rio Branco”, de Francisco Braga;
e “Peixe Vivo”, com arranjo de Enéias Romano.

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

Exmo. Comandante da Marinha, Alte.-Esq. Júlio Soares de Moura
Neto, é uma alegria imensa recebê-lo e a toda a corporação aqui
presente nesta tarde de hoje, quando a Assembléia presta esta justa
homenagem oriunda de requerimento iluminado do Deputado João
Leite, apoiado por unanimidade nesta Casa. Cumprimento a Sra.
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Arminda e também a D. Lourença, que está diante de nós, nas
pessoas de quem saúdo os familiares do nosso saudoso Raul Soares
e a mulher mineira e brasileira. Quero homenagear ainda o Alte.-Esq.
Álvaro Augusto Dias Monteiro, Comandante-Geral do Corpo de
Fuzileiros Navais; o V.-Alte. Gilberto Max Roffe Hischfeld,
Comandante do Primeiro Distrito Naval; o Gen.-Div. José Mário
Facioli, Comandante da 4ª Região Militar do Exército, Marinha e
Aeronáutica, as três forças que formam a nossa defesa nacional; o
Maj.-Brig.-Ar Antônio Franciscangelis Neto, Comandante do Ciaar; o
Exmo. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
amigo Eduardo Carone Costa, que nos honra bastante com sua
presença, representando o nosso Tribunal de Contas; o grande
Vereador e amigo Totó Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte - esta Casa sente-se honrada com a presença do
Legislativo Municipal -; meu prezado amigo, dileto companheiro desta
Casa - estou aqui há três mandatos, e ele, há quatro -, experiente,
brilhante e vibrante Deputado João Leite. Sempre digo que somos
iluminados por Deus. V. Exa. desta vez foi, brilhantemente, autor do
requerimento que deu origem a esta reunião.

Cumprimento as demais autoridades, todos os presentes, e essa
banda extraordinária que, com as três músicas, “Cisne Branco”,
“Barão do Rio Branco” e “Peixe Vivo”, deu-nos tranqüilidade para
tolerar mais 5 minutos da minha fala. Meus amigos, quero
cumprimentar também os funcionários da nossa TV Assembléia, que
leva a imagem do Legislativo a todo o Estado de Minas Gerais, e
todos aqui presentes.

Serei breve, e quero dizer que Minas não tem mar realmente. Mas
teve Raul Soares e tem agora o Alm.-Esq. Júlio Soares, Comandante
da Marinha, conterrâneos que nos alegram e nos engrandecem pelos
grandes serviços prestados a nossa força naval e ao Brasil no
passado e no presente. Além das águas, das nossas milhas
marítimas, é também missão da nossa Marinha defender nossas
riquezas marítimas, como os peixes, o petróleo, e tantas outras que
temos nos nossos mares. Essa valorosa Corporação trabalha
diuturnamente em defesa dessas riquezas e também da soberania
nacional, que causa tanto orgulho a todos nós. Queremos agradecer-
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lhes o trabalho incessante que os senhores desempenham em todas
essas atividades.

Amigo João Leite, parabéns pelo seu requerimento, como eu disse,
apoiado por unanimidade e que se traduz no reconhecimento
permanente ao voloroso Ministro Raul Soares, mineiro de Ubá, que
saiu das nossas terras, embora sem mar, mas terras do coração do
Brasil.

Hoje o povo mineiro, por meio da Assembléia Legislativa, faz justiça
ao grande mineiro Raul Soares, mediante esta extraordinária
homenagem.

À nossa Marinha, aos seus homens e mulheres merecedores do
nosso respeito, o eterno reconhecimento desta Casa e do povo
mineiro pelo trabalho que realiza em benefício do nosso país, da
nossa segurança, e também da soberania e da vida do povo
brasileiro. Muito obrigado.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de segunda-feira, dia 7, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2008

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro - Exibição
de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Antônio do Carmo
Neves - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Henrique - Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes - Luiz

Humberto Carneiro - Vanderlei Jangrossi.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h15min, 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.

Ata
- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 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.

Antônio do Carmo Neves, Superintendente do Senar Minas; Daniel
Kluppel Carrara, Secretário Executivo do Senar Nacional; João
Roberto Puliti, Diretor-Tesoureiro da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg -; Roberto Constantini
Sobrinho, representando o Presidente da Confederação Nacional da
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA -; e Deputado Luiz Humberto
Carneiro, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.

José do Carmo de Oliveira Marques, Presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Jabuticatubas; Anfilófio Salles Martins,
Presidente da Fundação ArcelorMittal Acesita; José Aílton Junqueira
de Carvalho, Presidente da Coopifor; Júlio Pereira, Presidente do
Sindicato Rural de Montes Claros; Maurício Cruz Homem, Presidente
do Sindicato Rural de Várzea da Palma; e Marcos de Abreu e Silva,
Diretor da Faemg.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Serviço

Nacional de Aprendizagem Rural - Senar Minas.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelo saxofonista Dado Prates.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa, representando aqui o Presidente em exercício, Deputado
Doutor Viana; caro Superintendente do Senar Minas, nosso
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companheiro Antônio do Carmo Neves; meu caro Secretário Executivo
Nacional do Senar, Daniel Klüppel Carrara; meu caro Diretor-
Tesoureiro da Faemg, João Roberto Puliti; Sr. Roberto Constantini
Sobrinho, representante da CNA; técnicos, agrônomos, educadores
do Senar, Presidentes de sindicatos rurais, produtores, equipe do
Senar presente, meus caros parlamentares Deputados Vanderlei
Jangrossi, Presidente da Comissão de Agricultura desta Casa;
Antônio Carlos Arantes, grande guerreiro do setor rural; Ademir Lucas,
parceiro de todas as horas, senhoras e senhores; a homenagem que
prestamos aqui hoje ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de
Minas Gerais - Senar Minas - é o justo reconhecimento da importância
dessa entidade cuja história é marcada pelo compromisso com o
desenvolvimento econômico e social do homem do campo.

Atuando em duas frentes, a formação profissional rural e a
promoção social, o Senar Minas contribui para a profissionalização,
integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e para o
pleno exercício da cidadania do homem rural. Essa ação é essencial
para estimular a permanência do homem no campo, despertando o
seu interesse e incentivando-o a produzir mais, trabalhando melhor.
Em outras palavras, o Senar Minas acredita na atividade rural,
acredita no desenvolvimento rural, acredita e valoriza o trabalho do
homem do campo e acredita que é no campo que o Brasil tem a sua
maior riqueza.

Criado no dia 7/4/93, o Senar Minas comemora hoje seus 15 anos
de existência. O Senar é jovem, mas forte. Está consolidado e ocupou
um importante espaço junto à sociedade. Neste período, já promoveu
a capacitação e a inclusão social de mais de 700 mil produtores e
trabalhadores rurais em nosso Estado. Além disso, são realizados
programas para setores específicos como o Programa Semeando,
direcionado aos alunos do ensino fundamental da rede pública,
mostrando aos estudantes a relação entre o campo e a cidade.

Programas como o Semeando valorizam os produtores e os
trabalhadores rurais conscientizando toda a sociedade sobre o seu
papel no desenvolvimento econômico, social e sustentável do nosso
Estado, do nosso país.

São 300 instrutores autônomos capacitados na metodologia de
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ensino da formação profissional rural e da promoção social que levam
conhecimento às fazendas, às pequenas propriedades, aos
assentamentos da reforma agrária e a todos os locais em que haja
gente com vontade de aprender e aumentar o seu ganho. O grande
diferencial é que o Senar Minas vai aonde o agricultor está, não
importa que sejam grandes produtores ou trabalhadores rurais. O
objetivo é capacitar e promover a inclusão social de todos aqueles que
estão lá plantando, trabalhando a terra, criando, enfim, produzindo e
gerando riquezas. O emblema do Senar Minas é “Aprenda a fazer
fazendo”. O conhecimento é praticado próximo à realidade.

No Senar, mulheres, homens, jovens e as famílias encontraram
apoio para sua expectativa de crescer, de produzir e de gerar renda.
O Senar Minas permite que eles sonhem com um futuro melhor, mas
que será resultado da força do trabalho de cada um, da força do
campo e da força do aprendizado.

Além de contribuir para o aumento da renda do homem do campo, o
Senar Minas diminui o gasto da produção, uma vez que o produtor e o
trabalhador capacitados vão empregar melhor os recursos. Um
exemplo disso é o conhecimento da técnica de aplicação de
fertilizantes e agrotóxicos que reduz a quantidade utilizada gerando
economia para quem está plantando. A população também se
beneficia, uma vez que vai consumir alimentos mais saudáveis,
resultado da profissionalização e eficiência do campo.

Embora os investimentos na agricultura ainda sejam pequenos, é
certo que atualmente boa parte da sociedade e do poder público
reconhece a importância da agricultura para o desenvolvimento do
Brasil. O desempenho da agricultura brasileira está entre os melhores
do mundo por sua eficiência, pela aplicação da tecnologia adequada e
pela compreensão do seu papel no mercado econômico. Nos últimos
dez anos a safra nacional cresceu 76% e gerou um superávit acima
de US$25.000.000.000,00, sendo o maior suporte da nossa economia.

Em 1991, Minas Gerais produziu 6.000.000t de grãos em
3.000.000ha. A expectativa é que em 2008 a produção chegue a
9.700.000t em uma área de apenas 2,8 milhões de hectares. Ou seja,
a área de cultivo diminuiu e a produção aumentou. Isso significa que
está sendo utilizada mais tecnologia e que os produtores rurais estão
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mais capacitados. Além disso, o PIB do agronegócio mineiro de 2007
cresceu mais de 8% em relação ao de 2006 e representa 26,9% do
PIB total do Estado e 11,3% do nacional.

Fica uma pergunta: como o setor cresceu se ainda há tanta carência
de investimentos? Não tenho dúvida ao dizer que um dos fatores é a
organização dos nossos sindicatos, dos produtores, dos trabalhadores
rurais, da Faemg, que, frente aos desafios, não desanimaram, e sim
buscaram alternativas para o fortalecimento. O Senar Minas é um
exemplo disso.

Mas uma instituição é feita da vontade e do sonho de pessoas que
acreditam e que têm compromisso com o seu trabalho. Por isso, esta
é uma homenagem a todos os técnicos, instrutores e profissionais do
Senar Minas. Quero que vocês saibam que o Legislativo mineiro e a
sociedade que representamos reconhece a importância de cada um
de vocês para a valorização do homem do campo e da nossa
agricultura. Cumprimento cada um de vocês na pessoa do nosso
companheiro Antônio do Carmo, que há dois anos assumiu a
superintendência do Senar dando continuidade a esta história de
sucesso.

Não posso deixar de lembrar neste momento o nosso querido e
saudoso Antônio Ernesto de Salvo, que nos deixou há dois anos. Ele
é um dos grandes responsáveis pela criação do Senar e pelo modelo
de capacitação participativo e próximo ao homem do campo. À frente
da CNA ele lutou, na época da Constituinte de 1988, para que a
profissionalização rural fosse desvinculada do Ministério do Trabalho e
fosse gerenciada pelas nossas entidades patronais. Esse foi o grande
passo, foi um passo fundamental para que as necessidades de
treinamento e de aperfeiçoamento dos produtores e trabalhadores
rurais fossem atendidas, respeitando-se a cultura e o modo de vida do
homem do campo. Antônio Ernesto de Salvo, esta homenagem
também é sua.

Ainda quero aqui destacar o trabalho, a força de vontade e o
arrojamento do nosso querido Roberto Simões, Presidente da Faemg,
Vice-Presidente da CNA, Superintendente do Senar por mais de 10
anos e Presidente do Sebrae, ao lado de outro grande companheiro,
que é nosso querido Gilman Viana Rodrigues, também ex-Presidente
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da nossa Faemg, Vice-Presidente da nossa CNA, ex-Presidente do
Sebrae e hoje, para felicidade do povo mineiro, Secretário de
Agricultura de Minas Gerais. Eles não estão aqui hoje, mas não
poderíamos nunca nos esquecer dessas pessoas, até porque, ao lado
do Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e do Vice-
Governador, o nosso Prof. Anastasia, estão em uma viagem
internacional na busca de investimenos, parcerias e negócios para
que Minas Gerais se desenvolva cada dia mais.

Já tomei muito o tempo de todos, mas gostaria de, mais uma vez,
lembrar da pessoa do Gilman Viana, que utiliza sempre uma
expressão conhecida por todos nós: “Sem o agricultor, o Brasil
quebra”. E o Senar sabe disso. Parabéns.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional do Senar Minas.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado José Henrique, 2º-Vice-

Presidente da Assembléia Legislativa, representando o Presidente em
exercício, Deputado Doutor Viana, fará a entrega ao Sr. Antônio do
Carmo Neves, Superintendente do Senar Minas, de placa alusiva a
esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “O trabalho
realizado em prol das comunidades rurais representa uma
contribuição valorosa para o desenvolvimento de toda a sociedade ao
promover a justiça social, a ampliação da democracia e o
fortalecimento da agricultura. Essa é a nobre missão que vem sendo
abraçada com excelência pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural, um verdadeiro e grande desafio assumido com competência e
seriedade. A homenagem da Assembléia Legislativa ao Senar Minas
pela constante assistência prestada ao homem do campo e pelas
importantes conquistas alcançadas para a população rural. ”.

O Sr. Presidente - Convido o autor do requerimento, Deputado Luiz
Humberto Carneiro, para me acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Antônio do Carmo Neves

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, Presidente desta reunião; meu
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colega Daniel Klüppel Carrara, Secretário Executivo do Senar
Nacional; colega de casa João Roberto Puliti, Diretor-Tesoureiro da
Faemg; Roberto Constantini Sobrinho, representante da CNA;
Deputado Luiz Humberto Carneiro, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem. Boa noite, senhoras e senhores.

A presença de vocês nesta solenidade muito nos alegra. Fazemos
um agradecimento especial ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, por
apresentar requerimento possibilitando a realização desta reunião
especial e pelas palavras carinhosas com as quais nomeou o Senar
Minas. Recebemos esta homenagem num momento muito oportuno.
Exatamente hoje o Senar Minas completa 15 anos de criação e de
serviços prestados à agropecuária mineira. A vocação rural da
economia do País, especificamente de Minas Gerais, é motivo de
orgulho para nós, do Senar, pois somos privilegiados por ter a
oportunidade de contribuir para a formação profissional e a promoção
social dos trabalhadores, produtores rurais e seus familiares neste
querido Estado. Felizmente, ficou no passado a idéia de que o campo
era visto como sinônimo de atraso e de que somente nas cidades era
depositada a esperança do futuro promissor. O encontro entre a
eficiência produtiva e administrativa permitiu o avanço tecnológico que
alterou a trajetória da agropecuária. Os produtos passaram a ter valor
agregado, e com isso houve a redescoberta da força do campo. O
Brasil, segundo a revista “Guia Exame 2005”, já é o terceiro maior
exportador de produtos agrícolas, competindo no mercado global não
mais com nações subdesenvolvidas, mas com os Estados Unidos,
União Européia e outros. Assim, mostrou que é capaz de competir,
mesmo sem subsídio. As barreiras entre o setor agrário, industrial e
de serviços não existem mais. Tudo está interligado. No Brasil
contemporâneo, o agronegócio representa terra fértil que alimenta o
ciclo virtuoso de progresso para o País. Mesmo enfrentando
problemas de infra-estrutura, pressões ambientais, barreiras
sanitárias, fiscais e trabalhistas e o enfraquecimento do dólar, o
agronegócio vive um período de expansão, proporcionando uma
respeitável contribuição para a economia do País. Pode-se reunir uma
série de motivos para a virada do agronegócio – mundo em
crescimento, entrada no mercado global, milhões de pessoas que
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entraram no processo de consumo de alimentos por via da China, da
Índia - todos reais.

Porém, não podemos desconhecer a enorme modernização pela
qual o setor vem passando, na qual Minas Gerais tem uma posição de
destaque. Na cafeicultura, são evidentes os ganhos de produtividade
e qualidade, sendo Minas o maior produtor de café do País. Na
pecuária leiteira, com bom desempenho e ganhos de produtividade,
Minas representa um terço da produção nacional, o que lhe garante
ser também o maior produtor nacional. Atualmente, na lavoura de
cana repousa a esperança do mundo para independência do petróleo,
quando se tem o etanol como um produto substituto.

Como vimos na apresentação do vídeo e nas palavras do Exmo. Sr.
Deputado Luiz Humberto Carneiro, o trabalho do Senar Minas é
motivo de orgulho para todos nós. Estamos buscando, no âmbito de
nossa competência, ser parceiro do campo no seu caminho de
expansão. Traduzir em números as realizações do Senar Minas
significa compartilhar com todos os resultados de um trabalho, fruto da
dedicação, esforço e talento da equipe de funcionários, instrutores que
atuam junto às entidades conveniadas ministrando os treinamentos,
mobilizadores, sindicatos de produtores rurais e outras entidades
conveniadas, e também aos trabalhadores, produtores rurais e seus
familiares, razão de ser do Senar. O Deputado Luiz Humberto
Carneiro citou números, falou em mais de 700 mil pessoas já
treinadas pelo Senar Minas, em 52.500 treinamentos realizados aos
longo desses 15 anos. Só em 2007 foram 6.600 treinamentos com 97
mil participantes. Porém, apenas os números não traduzem as
realizações do Senar Minas. É pouco diante das transformações que a
entidade ajudou a concretizar. Nos últimos 15 anos, as mudanças
ocorridas no agronegócio foram de velocidade e magnitude tais que,
quando lembramos o início da nossa caminhada, parece que se
passaram décadas. Naquele momento, eram poucos os que
acreditavam no poder transformador da educação da população rural.
Hoje já se sabe que a capacitação faz diferença quando se fala em
qualidade, produtividade e competitividade. Minas Gerais, a cada ano,
melhora sua “performance” produtiva, o Deputado Luiz Humberto
Carneiro fez referência a essa “performance” mineira. Isso gera renda,
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gera empregos, gera riqueza e sustenta a demanda cada dia maior
pela qualificação no meio rural, seja na mão-de-obra, seja na gestão
da propriedade. Mas não são apenas os números que representam as
realizações do Senar. Chegam até nós depoimentos de inúmeras
pessoas que tiveram a oportunidade, pela primeira vez, de fazer um
curso, agregar novos conhecimentos na sua atividade, abrir a cabeça
para novas possibilidades, ver um horizonte diferente na sua
caminhada. No início do trabalho do Senar, o desafio era levar para o
campo o que a instituição poderia fazer para ajudar o produtor a
melhorar sua atividade. Hoje é ele que nos reporta para dizer qual a
sua necessidade para que possa desenvolver o seu negócio. O Senar
Minas buscou, ao longo desses 15 anos, incansavelmente, aprimorar
sua atuação, seja através de capacitação dos funcionários, dos
mobilizadores e dos instrutores, seja na diversificação dos programas
ofertados, seja na busca de parcerias que venham ao encontro dos
seus objetivos.

Percebemos que, ao atender cadeias produtivas, aos programas de
entidades privadas e também governamentais, ajudamos a fortalecer
a nossa presença na sociedade e a multiplicar resultados, buscando
abranger maior número de pessoas. Como exemplo cito a nossa
parceria com o Sistema Sicoob Crediminas na execução de
programas de gestão com qualidade em campo. Na mesma linha,
desenvolvemos parceria com usinas ligadas ao Sindicato das
Indústrias do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais. Neste ano, vamos
atender 15 mil trabalhadores rurais dentro do Programa Cana Limpa,
especialmente das regiões do Triângulo Mineiro e Sudoeste do
Estado.

Acabamos de assinar convênio com o Instituto Cenibra para
capacitar cerca de 3 mil funcionários das empresas terceirizadas que
prestam serviço à fábrica de celulose.

Temos, ainda, parceria com a Associação dos Bataticultores do Sul
do Estado de Minas Gerais - Abasmig -, cujo convênio prevê a
realização de 60 treinamentos para aplicadores de agrotóxicos. A
estimativa é de que 720 trabalhadores rurais das culturas da batata e
morango participem dos cursos em 30 cidades do Sul de Minas, na
região de Pouso Alegre.
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No fim do ano passado firmamos convênio com a Subsecretaria de
Administração Prisional para profissionalizar presos através de cursos
de formação profissional rural, buscando a sua reintegração à
sociedade. Temos também parceria com a Secretaria de Esportes e
da Juventude, que qualifica jovens entre 18 e 24 anos. De 2004 até
hoje, foram mais de 70 mil jovens treinados.

Realizamos, juntamente com a Faemg, com o apoio do governo de
Minas, por meio das Secretarias de Educação e de Meio Ambiente e
de Desenvolvimento Sustentável, o Programa Semeando, maior
programa de educação ambiental do Estado. Arrisco até a dizer o
maior programa de educação ambiental do País. Iniciado em 2001,
com 50 mil alunos do ensino público fundamental de 50 Municípios da
Zona da Mata e do Sul de Minas, em 2008 abrangerá 3 milhões de
escolares nos 853 Municípios mineiros. O Programa foi criado para
mostrar a inter-relação existente entre campo e cidade.

Acreditamos na educação como um instrumento transformador do
ser humano. Ao levar a educação ao meio rural, o Senar Minas
contribuiu para a transformação da sociedade, pois não há cidades
sem o campo. Como disse o filósofo José Arthur Giannotti, “o
importante da educação não é apenas formar um mercado de
trabalho, mas formar uma nação”.

Esta homenagem, Sr. Deputado Luiz Humberto, muito nos honra e
aumenta, ainda mais, o nosso compromisso com o desenvolvimento
do agronegócio mineiro. Em nome de todos aqueles que fazem o
Senar Minas, os funcionários, as entidades conveniadas, os sindicatos
de produtores rurais, os mobilizadores e os instrutores, o nosso muito
obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Antônio do Carmo Neves, Superintendente do Senar

Minas; Daniel Klüppel Carrara, Secretário Executivo do Senar
nacional; João Roberto Puliti, Diretor-Tesoureiro da Faemg; Roberto
Constantini Sobrinho, representando a CNA; Deputado Luiz Humberto
Carneiro, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
Cumprimento todos os funcionários e professores do Senar, os
demais representantes da Faemg, Presidentes dos sindicatos rurais,
toda a família ligada ao ramo da agricultura e do agronegócio.
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Cumprimento também o Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da
Comissão de Política Agropecuária, os Deputados Antônio Carlos
Arantes e Ademir Lucas, as senhoras e os senhores.

O meio rural mineiro tem neste dia 7 de abril uma data a ser
devidamente comemorada. Por isso celebramos hoje os 15 anos de
criação do Senar Minas, entidade nascida em 1993 e vinculada à
Faemg. Desde então, vem o Senar gratuitamente promovendo cursos
e eventos que profissionalizam e melhoram a qualidade de vida de
nossa população rural. Toda essa comunidade vem-se tornando mais
capacitada a atender, pela educação, à demanda gerada pela
modernização e pelo desenvolvimento que vem ocorrendo no setor.

Respondendo às mudanças percebidas no mercado de trabalho
rural, detectando novas prioridades e necessidades, o nosso Senar
tornou-se, em tão breve espaço de tempo, uma referência para todo o
País.

A agricultura, não só em Minas como no restante do Brasil, constitui,
associada à pecuária, à silvicultura e à agroindústria, um dos setores
que mais empregam mão-de-obra. Tamanha força de trabalho
necessita treinamento adequado e atualizado para que, rapidamente,
responda às tendências de um mercado que é cada vez mais
importante nas relações econômicas mundiais, em face da crescente
demanda de alimentos, responsável, em grande parte, pelo atual
momento de crescimento econômico do País.

Representando uma das mais arraigadas vocações de Minas
Gerais, o setor de agronegócios convive tanto com as atividades
tradicionais quanto com as mais recentes, como a fruticultura, a
floricultura e o turismo rural, sempre com a participação importante da
agricultura familiar.

Setores como o sucroalcooleiro, o cafeeiro e o de pecuária leiteira
são hoje grandes clientes do Senar Minas, demandando programas
de qualificação profissional que também abrangem questões
ambientais, de saúde e de segurança do trabalho.

Da importante tarefa de promoção social dos trabalhadores rurais e
de seus familiares, faz parte o estímulo ao artesanato, com a
utilização de matérias-primas locais e recicladas.

O perfil do profissional do campo vem mudando, por meio de uma
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decisiva assistência na gestão da propriedade, priorizando a
qualidade e a redução de custos, e com a simultânea formação de
novas lideranças, voltadas ao empreendedorismo.

A cidadania rural efetiva-se não só por melhores ofertas de
educação e saúde como pelo acesso ao lazer e à cultura pelos
moradores do campo. Assim, dois dos programas oferecidos à
população têm-se mostrado fundamentais, não só por elevar a auto-
estima dos cidadãos beneficiados como por conduzir à
responsabilidade ambiental e a uma utilização mais adequada dos
nossos recursos naturais.

O Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos vem contribuindo
para a erradicação do analfabetismo em Minas, ao mesmo tempo em
que possibilita uma participação mais apropriada dos jovens nos
cursos profissionalizantes.

Já o Projeto Semeando representa o maior programa de educação
ambiental em curso em nosso Estado, proporcionando uma
importante reflexão sobre o desenvolvimento sustentável. Para
atender todos os nossos 853 Municípios, neste ano deverá envolver 3
milhões de alunos e 150 mil professores do ensino público
fundamental. O tema do Projeto Semeando para 2008 não poderia ser
mais apropriado: “Ética, cidadania e meio ambiente”.

Portanto, o meio rural de Minas Gerais, com a excepcional
contribuição do Senar Minas, vem experimentando uma verdadeira
revolução silenciosa, pela ampla disseminação do conhecimento que
acompanha a capacitação técnica em um contexto de transformação
social envolvendo uma economia globalizada.

A fixação do homem no campo requer a criação de oportunidades e
a instrumentalização da força de trabalho, ao mesmo tempo em que
evita os graves problemas de empobrecimento e violência que vêm,
nas últimas décadas, tornando o meio urbano submetido a um inchaço
difícil de ser controlado.

Essa percepção de nossa realidade e o grande esforço despendido
em todas as linhas de frente foram os trunfos mostrados pelos
dirigentes da entidade nesta ainda curta, mas proveitosa história.

Temos a convicção de que um novo capítulo da vida de Minas
Gerais está sendo construído graças a esse gigantesco trabalho
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abrangendo nossos produtores e trabalhadores rurais, seus sindicatos
e os profissionais terceirizados envolvidos na condução dos diversos
processos educativos que têm como principal finalidade a consecução
da qualidade total.

Nossos reiterados cumprimentos à Faemg e ao Senar Minas pelo
empenho e eficiência com que têm mudado o perfil de nossa
população rural. Muito obrigado.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 8, 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 8/4/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

2/4/2008
Às 9h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Délio Malheiros. 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 a ampliação
da cobertura dos planos de saúde e comunica o recebimento do
seguinte ofício do Deputado Antônio Júlio, que encaminha
correspondência do Prefeito Municipal de Martinho Campos, dispondo
sobre constantes problemas na implantação do SUS Fácil naquele
Município. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
2.137/2008, em turno único, para o qual designou relator o Deputado
Hely Tarquínio. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
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ouvir os Srs. Jorge Luis Carvalho, médico especialista de Regulação
da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, representando o
Sr. Fausto Pereira dos Santos, Diretor-Presidente da ANS; Paulo
Cezar Neves Marques, Promotor de Justiça de Saúde; Emerson
Fidélis Campos, Presidente da Federação da Unimed em Minas
Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente
como autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer
as suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio
Malheiros, em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir providências preventivas e de combate ao mosquito “Aedes
aegypti”, causador da dengue, bem como o plano de ação do Estado
com vistas a debelar a doença; Carlos Pimenta (5) em que solicita
seja realizada audiência pública com vistas a se discutir a prevenção e
o combate à dengue no Estado; seja realizada reunião conjunta desta
Comissão e da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, para debater a preocupante questão do consumo
excessivo de sacolas plásticas; seja encaminhado ofício ao Secretário
de Estado de Saúde, solicitando a celebração de convênios com o
Município de Riacho dos Machados, com vistas à construção de duas
UBS rurais nos povoados de Queté e Peixe Bravo, áreas endêmicas
de doença de Chagas; sejam encaminhados ofícios à Copasa-MG e à
Setop solicitando gestões com vistas à promoção de trabalho
emergencial para saneamento dos sete córregos e rios que cortam a
cidade de Pedra Azul, responsáveis pelas epidemias de cólera (2006)
e dengue (2008); seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de
Saúde solicitando esclarecimentos acerca do Programa de Urgência e
Emergência de Minas Gerais, principalmente o apoio às regiões do
Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo.

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

2.118/2008
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa

declarar  de  utilidade pública a Associação Comunitária Chico
Mendes - Grupo VI, com sede no Município de Arinos.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem
agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.118/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Chico Mendes, com sede no Município de
Arinos, que possui como finalidade precípua 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 da saúde, da segurança alimentar
e nutricional, da assistência social, do combate à pobreza e do
desenvolvimento econômico e social.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.118/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Inácio Franco, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.242 a 2.254/2008 - Requerimentos
nºs 2.163 a 2.183/2008 - Requerimentos das Comissões de
Transporte e de Participação Popular e dos Deputados Agostinho
Patrús Filho, Jayro Lessa, Adalclever Lopes, Gilberto Abramo (8) e
Leonardo Moreira (10) - Comunicações: Comunicações da Comissão
de Participação Popular, dos Deputados Elmiro Nascimento e Tiago
Ulisses e da Deputada Elisa Costa - Oradores Inscritos: Discursos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, da Deputada Rosângela Reis e dos
Deputados João Leite, Getúlio Neiva e André Quintão - 2ª Parte
(Ordem do Dia):   1ª  Fase:   Abertura  de  Inscrições  -  Palavras do
Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Adalclever Lopes, Leonardo Moreira (10), Jayro Lessa e
Gilberto Abramo (8); deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos das Comissões de Transporte e de Participação
Popular e do Deputado Agostinho Patrús Filho; aprovação -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Carlin Moura - Questão de ordem - Registro de Presença -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -

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

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
- A Deputada Cecília Ferramenta, 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 2.242/2008
Veda aos estabelecimentos comerciais a restrição de venda com

pagamento por meio de cartão de débito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a restrição dos produtos a serem

comercializados por meio de cartão de débito nos estabelecimentos
comerciais que aceitam essa forma de pagamento.

Art. 2º - O descumprimento do previsto nesta lei acarreta ao infrator
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as seguintes penalidades:
I - multa, em valor a ser definido por regulamento;
II - suspensão de atividades, em caso de reincidência;
III - fechamento do estabelecimento com impedimento de emissão

de nota fiscal.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60

(sessenta) dias.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Adalclever Lopes
Justificação: O comprador que realiza pagamento por meio do

cartão de débito tem a quantia em questão reduzida de sua conta
imediatamente, ocorrendo inclusive a consulta da operadora
responsável pelo cartão à sua conta, para que o valor não ultrapasse
aquele disponibilizado pelo correntista para pagamento da operação.
Dessa forma, o pagamento por meio de cartão de débito é
considerado uma forma de pagamento à vista.

De acordo com o art. 2º, inciso I, da Lei nº 1.521, de 26/2/51, é crime
contra a economia popular a sonegação de mercadoria ou recusa de
vendê-la a quem esteja em condições de comprar a pronto
pagamento.

Portanto, não se justifica por parte do estabelecimento comercial
que aceita o cartão de débito como forma de pagamento a
discriminação das mercadorias a serem comercializadas por meio
desse tipo de operação.

- 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 2.243/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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

Itajubá o imóvel constituído de terreno com área de 10.485m² (dez mil
quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados), conforme descrição
do Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel localizado na Rua
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Brasópolis, Bairro São Judas Tadeu, nesse Município, registrado sob
o nº 21.137, a fls. 1/2v do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de órgãos municipais ligados à preservação do
meio ambiente.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados
do registro da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de 2008)
A área a ser doada possui a seguinte descrição: partindo do ponto

MO, situado na interseção dos eixos da Rua Brasópolis com a Rua
São Leourenço, rumo 34°32’00”SO, segue uma distânci a de 205,50m
(duzentos e cinco vírgula cinqüenta metros) até a estaca 66, onde se
inicia esta descrição. Na estaca 66, deflete à esquerda rumo
28°42’00’’SO, segue uma distância de 156,20m (cento  e cinqüenta e
seis vírgula vinte metros), confrontando com propriedade do Estado
de Minas Gerais - Escola Estadual Wenceslau Braz (Mat. 21.137) - até
o ponto 57; daí com o rumo de 52°17’00”NO e uma dis tância de 104m
(cento e quatro metros), passando pelos pontos 58 e 59, tem-se a
estaca 60; daí, com o rumo de 14°46’00”NE e uma dis tância de 94m
(noventa e quatro metros), passando pelos pontos 61 e 62, tem-se a
estaca 63; daí, com o rumo de 52°39’00”SE e uma dis tância de 30m
(trinta metros), tem-se a estaca 64; daí, com o rumo 65°55’00”NE e
uma distância de 24m (vinte e quatro metros), tem-se a estaca 65; daí,
com o rumo de 66°45’00”SE e uma distância de 38m (t rinta e oito
metros), tem-se a estaca 66, onde teve início esta descrição,
totalizando a área de 10.485m² (dez mil quatrocentos e oitenta e cinco
metros quadrados). Da estaca 57 à estaca 66, confronta ao todo com
propriedade do Município de Itajubá (Mat. 35.025).

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O terreno de 10.485m² que se pretende doar ao
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Município de Itajubá integra um imóvel com cerca de 430 hectares,
adquirido pelo Estado em 1947 por compra de particulares, e faz
divisa com outro imóvel, com área de 211.699m², doado ao Município
mediante autorização legislativa emanada da Lei nº 16.978, de 2007,
tendo por finalidade o funcionamento do horto florestal ali instalado.

Tendo em vista que o terreno ora pleiteado encontra-se totalmente
abandonado, com três casarões depredados, o Prefeito Municipal de
Itajubá pretende utilizá-los para abrigar órgãos municipais ligados à
preservação do meio ambiente, tais como o Conselho de Meio
Ambiente, a Polícia Ambiental, o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (balcão de atendimento) e o Comitê de Bacia Hidrográfica do
Rio Spaucaí. Em uma das casas deverá funcionar o centro
administrativo do Horto e o centro de informações ao visitante; e, na
outra, uma biblioteca virtual e um museu com materiais reciclados.

A administração local pretende, portanto, criar um pólo de
“ecoturismo”, com evidente benefício à economia local; mas, para
isso, é imprescindível que o imóvel seja transferido ao patrimônio do
Município.

Assim sendo, apresentamos este projeto de lei, para o qual
contamos com a anuência dos nobres 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 2.244/2008
Declara de utilidade pública a Vila Vicentina de Cristais, com sede

no Município de Cristais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Vila Vicentina de

Cristais, com sede no Município de Cristais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: A Vila Vicentina de Cristais, com sede no Município de

Cristais, é sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade promover o bem-estar da
comunidade.
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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
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 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.245/2008
Dá denominação de Rodovia do Leite Francelino Luiz à rodovia que

liga o Município de Lagoa Grande à MG-410.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia do Leite Francelino Luiz a rodovia

que liga o Município de Lagoa Grande à MG-410.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Elmiro Nascimento
Justificação: O produtor rural Francelino Luiz, filho de Cassimiro

Emídio Luiz e de Carolina Diolina de Jesus, nasceu no Distrito de
Chumbo, Município de Patos de Minas, em 14/5/32.

A dedicação pelo trabalho e a visão empreendedora do Sr.
Francelino Luiz o notabilizaram como um incansável batalhador pelas
questões ligadas à pecuária e ao progresso de sua região. A história
de vida do Sr. Francelino deixa indelével a marca de seu dinamismo e
vigor. Num trabalho quase artesanal, legou à família um grande
empreendimento rural. Com muita luta, chegou a ser classificado em
46º lugar entre os produtores do País, com uma média diária de 10 mil
litros de leite.

Foi fundador  da  Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de
Minas - Coopatos de Lagoa Grande, então Distrito de Presidente
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Olegário, onde exerceu suas atividades. Atualmente, o Município de
Lagoa Grande se destaca no cenário estadual como grande produtor
leiteiro, com uma média anual de 58 milhões de litros. Impossível
deixar de creditar a importância que teve o Sr. Francelino Luiz nesse
setor produtivo, que movimenta a economia local, gerando
expressivos recursos financeiros para a região.

O Sr. Francelino casou-se com a Sra. Maria Luiz Dias, com quem
teve quatro filhos: Marilda Luiz Dias, Marlúcia Maria Luiz, Marlene
Carolina Dias Noronha e José Francelino Dias. Falecido em 14/11/93,
deixou impressa não apenas a marca de homem batalhador, mas de
um pai e esposo respeitado e um amigo e ser humano de condutas
sóbrias e honradas.

Como se pode observar, o Sr. Francelino Luiz se destacou por suas
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à região de Lagoa
Grande. E por isso é justo emprestar seu nome à Rodovia que liga a
sede de Lagoa Grande à MG – 410.

Por esses motivos, espero contar com o apoio de meus colegas à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.246/2008
Declara de utilidade pública a entidade Primeiro de Maio Futebol

Clube, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Primeiro de

Maio Futebol Clube, com sede na Estrada Viçosa Porto Firme, nº
2.165, Cidade Nova, Viçosa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A entidade Primeiro de Maio Futebol Clube, de acordo

com o art. 1º de seu estatuto, é uma sociedade civil de direito privado,
sem fins lucrativos, composta de número ilimitado de sócios, sem
distinção de nacionalidade, culto e de sexo. Tem por finalidade
proporcionar a difusão do civismo e da cultura física, principalmente
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por meio do futebol, inclusive feminino, e realizar reuniões e eventos
de caráter social e cultural nos termos da lei vigente.

O futebol praticado pela associação será de caráter amador, como
dispõe o parágrafo único de seu estatuto.

A entidade funciona contínua e regularmente há mais de um ano, os
membros de sua Diretoria são pessoas idôneas e não recebem
remuneração pelo exercício do cargo.

Isto posto, conclamamos aos nobres Deputados a concederem
apoio ao projeto de lei proposto, por se tratar de matéria relevante a
que se especifica.

- 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 2.247/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Beneficente Robinson Crusoé,

com sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Beneficente

Robinson Crusoé, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Grupo Beneficente Robinson Crusoé, em pleno e

regular exercício desde 30/5/98, no Município de Pedro Leopoldo, é
uma sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica
própria e de caráter educativo.

A associação tem como objetivo a prática da filantropia em todas as
suas formas, com a finalidade de beneficiar a população carente.

A entidade possui o título de utilidade pública no Município de Pedro
Leopoldo, concedido por meio da Lei nº 2.601, de 18/5/2001, e é
administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam. Preenche, assim, os
requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, motivo pelo qual esperamos 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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.248/2008

Declara de utilidade pública a Associação Wilson de Souza Lopes,
com sede no Município de Timóteo.

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

Souza Lopes, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993,

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

Refira-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
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, em 30/11/93, foi fundada a
Associação Wilson de Souza Lopes, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento se propõe a atuar na área da assistência
social, prestando os serviços seguintes: assistência, manutenção e
desenvolvimento de menores carentes, assistência, recuperação e
desenvolvimento de dependentes de drogas, assistência aos idosos
desamparados e assistência à saúde educacional, profissional e
habitacional e ao carente, em geral.
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Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade,
uma vez que desenvolve ações que visam atender às crescentes
demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade social ou
econômica, tendo como propósito contribuir para seu desenvolvimento
humano e promover sua inclusão social.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.249/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Adeodato - Ambad -, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Adeodato - Ambad -, com sede no Município de
Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril 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 gestantes, às mães, às crianças, aos
adolescentes e aos idosos e para a integração no mercado de
trabalho, a reabilitação e a 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 pauta-se pelos princípios da universalidade da cobertura
e do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação
dos benefícios e serviços.
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Refira-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
contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social com
que o País convive.

Destarte, diante da necessidade da redução dessa desigualdade, a
sociedade civil organizou-se, e, em 10/6/2004, foi fundada a
Associação dos Moradores do Bairro Adeodato, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e voltada
para a promoção social.

A entidade tem os seguintes objetivos estatutários: zelar pelo bem
comum do bairro, buscar a constante melhoria da qualidade de vida
de seus moradores, atuar junto às autoridades públicas na defesa dos
interesses dos moradores da região, apoiar eventos de interesse da
comunidade, apoiar e promover a realização de seminários,
congressos e feiras, promover o fortalecimento e o desenvolvimento
social e humano da comunidade e combater as desigualdades sociais
e econômicas.

Como visto, ela presta relevantes serviços à comunidade, uma vez
que desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas
das pessoas em situação de vulnerabilidade sócio-econômica, com o
propósito de contribuir para seu desenvolvimento humano e promover
sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a Associação
busca a construção de uma sociedade mais democrática, com base
num modelo de desenvolvimento sustentável que contemple a
inclusão social com justiça e a universalização dos direitos sociais,
culturais, ambientais, civis e políticos.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.250/2008
Declara de utilidade pública o Centro Integrado de Ação Social
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Comunitária - Ciasc -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Integrado de

Ação Social Comunitária - Ciasc -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8742, de 1993,

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

Refira-se, aliás, que a assistência social tem interface com diversas
políticas públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos,
ações de entidades públicas e privadas, que visem contribuir para a
redução dos altos graus de desigualdade social com que o País
convive. Destarte, diante da necessidade da redução das
desigualdades sociais, a sociedade civil organizou-se e, na data de
1º/10/2002, foi fundado o Centro Integrado de Ação Social
Comunitária, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de
natureza beneficente e de promoção social. A entidade em comento
tem como objetivos básicos proporcionar atividades comunitárias, de
saúde, assistência social, atividades sociais, culturais e educacionais,
visando ao bem-estar comunitário. Como visto, a entidade presta
relevantes serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações
que visam atender às crescentes demandas das pessoas em situação
de vulnerabilidade social ou econômica, tendo como propósito
contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão
social.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.251/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores PA Santa

Cecília - APPASC -, com sede no Município de Campos Altos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores PA Santa Cecília - APPASC -, com sede no Município de
Campos Altos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Paulo Cesar
Justificação: Fundada em 27/9/2005, a Associação dos Produtores

PA Santa Cecília - APPASC -, com sede no Município de Campos
Altos, tem como finalidade proteger e defender os direitos individuais e
coletivos de seus associados; promover projetos e ações associativos
de produção agropecuária voltados para a geração de renda e
conseqüente melhoria da qualidade de vida de seus associados;
implementar projetos na área de infra-estrutura básica, que abrange
saúde, educação, moradia e assistência social, entre outros.

Sendo assim, esperamos merecer dos nobres pares a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.252/2008
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Alberto Pinto da Silva,



463

com sede no Município de Campos Altos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Alberto

Pinto da Silva, com sede no Município de Campos Altos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Paulo Cesar
Justificação: Fundado em 10/8/2001, o Centro Espírita Alberto Pinto

da Silva, com sede no Município de Campos Altos, tem como
finalidade a observância e a difusão da doutrina codificada por Allan
Kardec e a prática do bem por todos os meios ao seu alcance,
inclusive através de reuniões de assistência espiritual.

Sendo assim, esperamos merecer dos nobres pares a 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 2.253/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Familiares e Usuários

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

Familiares e Usuários da Saúde Mental de Caeté, com sede no
Município de Caeté.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Célio Moreira
Justificatição: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública associação sem fins lucrativos, que tem por finalidade
proporcionar ao usuário do programa Saúde Mental o convívio familiar
e social, o resgate ao direito à cidadania e condições de reabilitação
por meio de atividades que proporcionem o desenvolvimento de suas
potencialidades no mercado de trabalho, além de firmar convênios
com laboratórios e farmácias para aquisição de medicamentos. No
desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto a raça,
cor, sexo, condição social, credo político ou religioso das pessoas
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assistidas e atende com observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Insta pontuar que a referida associação encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano, sendo sua Diretoria
constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que
exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.254/2008
Declara de utilidade pública a Agremiação França Futebol Clube,

com sede no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Agremiação França

Futebol Clube, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a mencionada associação. Trata-se de entidade sem fins
lucrativos, que tem como finalidade promover a difusão da cidadania e
da cultura física, principalmente por meio do futebol. No
desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto
a raça, cor, sexo, condição social ou credo político ou religioso das
pessoas assistidas e atende com observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas pelas funções que exercem.

Por ser justo o projeto, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 2.163/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social com vistas
a que seja incorporado ao Programa Campos de Luz o campo de
futebol do Ferroviário Esporte Clube, localizado no Bairro Sol
Nascente, no Município de Lagoa da Prata. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.164/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato das Indústrias
Extrativas de Ouro, Metais Preciosos, Diamantes e Pedras Preciosas,
Areias, Pedras Ornamentais, Lenha, Madeira, Minerais Metálicos e
Não Metálicos no Estado de Minas Gerais - Sindiextra - pelo
transcurso de seus 16 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.165/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação de Cegos Louis
Braille pelo transcurso dos seus 75 anos de fundação. (- À Comissão
do Trabalho.)

Nº 2.166/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Madeirense Móveis do Brasil
Ltda. pelo transcurso de seus 60 anos de fundação. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 2.167/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Instituto Histórico e Geográfico
de Minas Gerais - IHGMG - pelo transcurso dos seus 101 anos de
fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.168/2008, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o SIC - Colégio Imaculada
Conceição por se classificar entre as 20 melhores escolas particulares
no Enem. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.169/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos com vistas a envidar esforços para avançar nas
negociações e atender às reivindicações dos trabalhadores dessa
Empresa em greve. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.170/2008, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Itambacuri



466

pelo aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 2.171/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor da Polícia Militar e ao Promotor
de Justiça da Comarca de Corinto com vistas à tomada de
providências relativas ao que foi discutido na reunião de 1º/4/2008
desta Comissão. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.172/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Corregedor da PMMG pedido de informações
sobre quantos e quais são os procedimentos instaurados contra o 2º-
Sgt. PM João Ricardo Resende, fazendo constar sua situação atual e
a relação dos processos judiciais nos quais figura como réu.

Nº 2.173/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Secretaria de Planejamento e Gestão com
vistas à elaboração e remessa a esta Comissão de listagem contendo
o rol de advogados patrocinados pelo Estado para a defesa judicial de
policiais civis, agentes penitenciários, professores ou quaisquer outros
servidores públicos processados pela prática de crime inerente às
suas funções ou pela prática de crimes comuns.

Nº 2.174/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Colegiado das Corregedorias
com vistas a que elabore e envie a esta Comissão listagem contendo
o nome dos advogados patrocinados pela PMMG para a defesa dos
membros da corporação acusados da prática de crimes comuns, bem
como os nomes dos policiais favorecidos e os crimes pelos quais
estão sendo julgados.

Nº 2.175/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de
informações sobre a transferência da gestão do Projeto Curumim para
os Municípios do Estado, fundamentalmente no que se refere à
transferência patrimonial.

Nº 2.176/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas da reunião desta
Comissão realizada em 26/3/2008 às Secretarias de Defesa Social e
de Desenvolvimento Econômico com vistas a que respondam às
questões suscitadas na referida reunião. (- Distribuídos à Mesa da



467

Assembléia.)
Nº 2.177/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja formulado apelo ao Corregedor da Polícia Militar com vistas à
designação de uma equipe desse órgão, para apurar os fatos
envolvendo o 2º-Sgt. PM João Ricardo Resende em denúncias de
violência policial no Município de Corinto.

Nº 2.178/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal de Contagem com vistas à marcação
de uma reunião com a Prefeita desse Município, para debater a
situação dos aspirantes da Guarda Municipal de Contagem, com a
presença de representantes dos aspirantes e da Comissão de Direitos
Humanos desta Casa. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 2.179/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Construtora Andrade
Gutierrez pelos seus 60 anos de fundação. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 2.180/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão
com vistas à inclusão da previsão de recursos no PPAG 2008-2011 e
à dotação orçamentária na LOA, de 2008, para o programa Luz para
Todos nos Municípios mineiros. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.181/2008, da Comissão de Cultura, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Santuário do Caraça pelo
lançamento do "Guia do Arquivo do Santuário do Caraça -
Preservação e Acesso", no ano em que comemora 188 anos de
fundação.

Nº 2.182/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
seja designado novo Delegado para a Comarca de Itamarandiba,
pelas razões que menciona.

Nº 2.183/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos Srs. Pedro Ferreira e
Thiago Herdy, jornalistas do “Estado de Minas”, pela matéria “Dívida
de drogas paga com a vida”.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Transporte e de Participação Popular e dos Deputados Agostinho
Patrús Filho, Jayro Lessa, Adalclever Lopes, Gilberto Abramo (8) e
Leonardo Moreira (10).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Participação Popular, dos Deputados Elmiro Nascimento e Tiago
Ulisses e da Deputada Elisa Costa.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, caríssimos colegas Deputados e Deputadas, TV Assembléia,
amigos das galerias, senhores e senhoras, ocupo mais uma vez a
tribuna desta Casa para fazer algumas considerações sobre ações
importantes desenvolvidas pelo governo do Estado em prol do Sul de
Minas. Devo manifestar a todos e a todas que há 15 dias
acompanhamos a Itajubá o Secretário Fuad Noman, o Diretor-Geral
do DER, José Élcio Monteze, e o Dr. Fleury. Lá, junto à coordenadoria
regional do DER, o Estado, pelo Secretário Fuad Noman, autorizou
ordem de serviço para 33 Municípios, os que têm a malha rodoviária
estadual.

É certo que essa é uma medida inovadora por parte do Governador
Aécio Neves, que entrega 525km de rodovias estaduais a uma
empreiteira para que, por quatro anos, conserve, zele e mantenha as
condições de tráfego em nossa região Sul mineira. Todas essas
rodovias são pertencentes à região de Itajubá, e serão beneficiados
33 Municípios. Lá estavam representados 28 Municípios, e pudemos
ressaltar a importância para as nossas rodovias desse fato histórico,
já que a conservação de nossa malha viária, tão fundamental, tem
sido questionada por todos; agora, com a ordem de serviço autorizada
pelo DER, por determinação do Governador, já temos, em vários eixos
rodoviários e várias estradas que ligam Municípios, muitas frentes de
trabalho para conservação e recapeamento, o que dá trafegabilidade
aos trechos.

Também tive o prazer de estar em Poços de Caldas, com o
companheiro Deputado Carlos Mosconi, o Secretário de Obras, o
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Diretor-Geral do DER, o Dr. Fleury e o Deputado Federal Geraldo
Tadeu, à mesma época em que estivemos em Itajubá, para a mesma
ação, garantindo assim o eixo rodoviário estadual entre 28 Municípios,
com a garantia para quase 500km de trafegabilidade e,
principalmente, segurança, com a indicação das empreiteiras, que
certamente já assumiram a conservação dessas estradas.

É uma medida inovadora, e temos que cumprimentar o Governador
Aécio Neves. Fazer e entregar estradas à população é importante,
mas precisamos efetivamente de sua conservação contínua,
principalmente nos períodos de chuvas, que temos enfrentado com
freqüência. Esse fato foi inovador em um primeiro momento. Basta
dizer que teremos desde já, nesses dois eixos importantes, Itajubá e
Poços de Caldas, o início dessa frente de trabalho, com 33 Municípios
pela região de Itajubá e 28 Municípios pela região de Poços de
Caldas. Quero, mais uma vez - já o fizemos publicamente -, destacar
a importância extraordinária do projeto ProMG, pela conservação das
estradas e, principalmente, pela garantia de todos que precisam
locomover-se diariamente. Aliás, fizemos publicamente o ressalto da
visão extraordinária que o Governador tem tido, principalmente pelo
Proacesso, por meio do qual muitos Municípios já estão sendo
contemplados, garantindo o asfaltamento, cuja empreitada será
certamente a partir de maio. Outros Municípios farão parte desse
projeto extraordinário tão respeitado, o Proacesso. Agora, com o
ProMG, teremos as nossas rodovias em perfeitas condições.
Gostaríamos muito, Deputado Carlos Mosconi, que o Estado
assumisse as rodovias federais. Aliás, esse assunto já vem sendo
tratado pelo nosso Governador, pelo Secretário Fuad, pelo Dr. José
Élcio, junto ao Ministério dos Transportes. Tenho certeza de que, no
momento em que o Estado efetivamente assumir as rodovias federais,
não teremos absolutamente mais nenhum problema dos que estamos
enfrentando nas nossas rodovias, em todas as BRs do Sul de Minas e
do nosso Estado. Temos que confiar e acreditar. O Governador já
manifestou o grande projeto de o Estado assumir isso no futuro,
graças à Cide, que discutimos e trabalhamos quando o Secretário
Fuad Noman era nosso Secretário de Fazenda, e fez com que o
Estado fosse parceiro em ações maiores para a garantia das nossas
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rodovias.
O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, gostaria de cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento tão
oportuno e manifestar minha satisfação por ter estado conosco, na
semana passada, na cidade de Poços de Caldas, acompanhando o
Secretário Fuad Noman. Como disse V. Exa., ele foi lá anunciar um
repasse de recursos da ordem de R$82.000.000,00 para o acerto, o
conserto, a manutenção, a renovação e a restauração de estradas
estaduais, envolvendo 28 cidades da região de Poços de Caldas.
Portanto, foi um momento extremamente feliz para a nossa região e
mais uma manifestação e demonstração da eficiência do governo
Aécio Neves, que tem no Secretário Fuad Noman um dos seus
pilares, extremamente competente, corretíssimo, ágil, inteligente,
levando esses benefícios a todas as regiões do Estado, o que é muito
importante para nós, especialmente na área das rodovias. Nós, que
vivemos no Sul de Minas - V. Exa. também é da região e a representa
tão bem nesta Casa -, sabemos da precariedade das rodovias
federais da região e a falta de solução adequada para esse problema
que nos aflige. A estrada onde V. Exa. passa, de Poços de Caldas a
Andradas, é um drama. É um tapa-buraco que não tem mais fim.
Tapa-se o buraco hoje, chove amanhã, e, depois de amanhã, o
buraco está lá, de novo. As estradas são absolutamente intransitáveis,
como a de Poços de Caldas a Machado. As coisas vão-se
multiplicando e se complicando, e não vemos solução para esse
problema, caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A solução estaria no
que V. Exa. está dizendo. Já que o governo federal, não sei por quê,
não tem condições de fazer essa manutenção, que passe essas
rodovias para o Estado de Minas Gerais, conforme proposta feita pelo
Governador Aécio Neves. Até nesse episódio da ida do Secretário
Fuad Noman lá, vimos uma inovação extremamente importante e
interessante: não só os repasses para a restauração dessas estradas
estão sendo feitos pelo governo estadual, mas também se envolvem
recursos para a manutenção dessas estradas estaduais pelo período
de quatro anos, o que nos dá a segurança de que as estradas serão
arrumadas e restauradas, mas também será feita a manutenção, pelo
menos pelo período de quatro anos, o que é uma segurança para
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todos nós. Portanto, cumprimento V. Exa. e deixo aqui consignados os
meus cumprimentos ao Secretário Fuad Noman e ao Governador
Aécio Neves. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Carlos
Mosconi, grande companheiro do Sul de Minas.

Outro assunto que gostaria de destacar nesta tarde se refere à
presença, na semana passada, da Comissão de Turismo desta
Assembléia em Itajubá. Neste momento quero agradecer aos
Deputados Vanderlei Miranda e Bráulio Braz, Vice-Presidente da
Comissão. Atendendo a requerimento de nossa autoria, fizemos uma
visita oficial à Helibrás, da qual conhecemos a importância, para ver
de perto suas atividades. Fomos recepcionados pelo Dr. Luiz Eduardo
Mauad, Vice-Presidente. Pudemos conhecer os novos projetos que
estão sendo implementados. Temos já anunciados
US$250.000.000,00 para o início do novo planejamento. Hoje a
Helibras fabrica aproximadamente de 18 a 20 helicópteros por mês e,
com esse novo formato, passará para 35 a 40, no mínimo. Aliás, o
Estado detém 25%, e 65%, a empresa francesa, subsidiada pelo
Eurocopter. Hoje a Helibras emprega 2.500 funcionários direta e
indiretamente, sendo respeitada em todo o setor da aeronáutica de
Minas Gerais e do Brasil.

Inúmeras autoridades, como o Ministro de Defesa Social, também
estiveram há poucos dias em Itajubá para conhecer de perto o
maravilhoso e extraordinário projeto da Helibras.

Concedo, com muito prazer, aparte ao Deputado Bráulio Braz, que
nos honrou com a sua presença em Itajubá, participando dessa
importante visita à Helibras.

O Deputado Bráulio Braz (em aparte) - Nobre colega Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, nós, da Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo, atendendo à solicitação de V. Exa.,
visitamos a Helibras e constatamos a importância desse parque
industrial para o Sul de Minas. A propósito de outras indústrias que ali
se encontram, pudemos ver a dedicação para expandir o seu corpo
produtivo. Acreditamos que será mais importante ainda para a região
o crescimento da Helibras, única empresa fabricante de helicópteros
da América Latina, que tem helicópteros de alta tecnologia, como V.
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Exa. disse, da Eurocopter, da França. Isso foi muito bom.
Mais importante ainda é ter acompanhado V. Exa. nessa visita e

constatado que realmente o Sul de Minas é bem diferente da região
em que vivemos. Quando decidimos entrar na vida pública e submeter
o nosso nome à apreciação popular, foi porque percebemos que
estávamos na Zona da Mata muito isolados do resto do Estado. Hoje
V. Exa. mesmo disse que o governo de Minas recapeará e asfaltará
mais de 500km de estrada. Vivemos em nossa região a maior penúria
de investimentos. Por isso nós - eu e mais dois nobres colegas: a
Deputada Maria Lúcia Mendonça, de Cataguases, e o Deputado
Sebastião Costa, de Divino, da Zona da Mata mineira -, estamos aqui
lutando para levar investimentos do Estado para a nossa região tão
sofrida da Zona da Mata.

Já estamos na Assembléia há 14 meses e estamos muito envolvidos
com a nossa atividade na Zona da Mata. Havia muito tempo não
visitávamos o Sul de Minas. É impressionante a diferença. Notamos
isso claramente. Observamos que temos uma luta hercúlea pela frente
a fim de levar muitos investimentos do governo do Estado para a
nossa região, de criar infra-estrutura para facilitar que na Zona da
Mata tenhamos futuramente investimentos das indústrias para gerar
mais emprego e renda para o nosso povo.

V. Exa. está de parabéns pela luta que os senhores e os seus
companheiros do Sul de Minas empreendem em favor da região.
Nota-se a pujança econômica, o desenvolvimento e os olhos do
governo voltados para aquela região, que está tão próxima de São
Paulo, disputando mercado de trabalho e investimentos com esse
Estado. O resultado está lá. Vimos que realmente a região está
crescendo e progredindo muito.

Foi um prazer viajar com V. Exa. Assim que pudermos,
retornaremos ao Sul de Minas a fim de voltar os nossos olhos para a
grandeza da região, podermos levar exemplos para a região da Zona
da Mata mineira, que tanto necessita. Parabenizo V. Exa. pelo
trabalho e pela dedicação na Assembléia em prol da sua região.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Bráulio
Braz. Sem dúvida alguma, a presença da Assembléia Legislativa no
Sul de Minas, para conhecer pela primeira vez as instalações e o
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posicionamento da Helibras, traduz a preocupação de todos os
parlamentares. Eu, V. Exa e o Deputado Vanderlei Miranda podemos
assumir também, em nome de todos os nossos pares, o compromisso
de apoiar esse momento importante, em que a Helibras está
recebendo novos investimentos do governo, enaltecendo,
particularmente, o posicionamento extraordinário do Governador Aécio
Neves em favor da empresa. Esse assunto já vem sendo tratado com
o Presidente Jorge Viana, ex-governador do Acre, que tem estado
sempre em Belo Horizonte em busca desse grande avanço na
tecnologia da aeronáutica. Fico muito feliz com isso. Neste ano, em
que a Helibras está completando 30 anos de atividade no Brasil,
teremos brevemente na Assembléia Legislativa, com o apoio de todos
os parlamentares, uma reunião especial para homenagear aquele que
acreditou e acredita no chão mineiro produzindo helicópteros, gerando
empregos e, acima de tudo, resgatando o trabalho dos mineiros. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Exmº Sr. Presidente, meu caro
Deputado Doutor Viana; Exmº Sr. Deputado que me antecedeu, que
falou sobre as rodovias estaduais, que tanto carecem de ser
asfaltadas, melhoradas e duplicadas; Deputados presentes, imprensa,
senhores e senhoras, boa tarde. Na última quarta-feira, dia 2, estive
em Linhares, no Espírito Santo, como membro da Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para a abertura do “IV
Fórum das Águas do Rio Doce”, o maior evento anual do Brasil
relacionado aos temas da água e do desenvolvimento, que acontece
alternadamente em Minas Gerais e no Espírito Santo. A última edição,
no ano passado, foi realizada em Ipatinga, no Vale do Aço, maior pólo
siderúrgico da América Latina, justamente porque a siderurgia com a
mineração, a geração de energia elétrica, a indústria de celulose e o
agronegócio são as principais atividades econômicas realizadas na
área dessa bacia. Cerca de 30% do café produzido no País vem da
bacia do Rio Doce. Além disso, a foz desse valioso curso d’água tem
produção de petróleo e uma reserva de 25.000.000.000m3 de gás
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natural. Sua importância econômica justificou o caráter internacional
do quarto fórum, que teve como tema central a exportação das
riquezas materiais e humanas produzidas na bacia. As discussões
tiveram como foco a relação do Rio Doce com o mundo e sua
contribuição para o desenvolvimento regional, tendo em vista as
exigências do mercado internacional no conceito de práticas
sustentáveis de produção. Voltei confiante na luta pela revitalização
dessa Bacia Hidrográfica tão importante, que abrange uma área de
83.400km² dos territórios de Minas Gerais e do Espírito Santo,
equivalente à de um país como Portugal. O Rio Doce, que nasce na
Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, e deságua no Oceano
Atlântico, em Regência, Município de Linhares, no Espírito Santo, tem
875km de extensão, e seu percurso banha 230 Municípios: 202 de
nosso Estado e 28 em território capixaba. Minha confiança se deve à
percepção do grande número de agentes envolvidos nesse processo,
do enorme esforço das entidades ambientalistas e da integração entre
Minas e Espírito Santo, priorizando o diálogo e a cooperação em torno
do desenvolvimento sustentável da bacia. Minas Gerais está
investindo cerca de R$1.800.000.000,00, ao lado de recursos da
Agência Nacional de Águas - ANA - e do Instituto Estadual de Meio
Ambiente do Espírito Santo. Durante o fórum, os governos de Minas e
do Espírito Santo assinaram um termo de cooperação técnica para
investimento em pesquisas científicas na bacia do Rio Doce.
Participam do termo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior de Minas Gerais - Sectes -, a Secretaria de Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo - Sect - e o Fundo Setorial dos Recursos
Hídricos - CT-Hidro. A previsão é um investimento total de
R$3.000.000,00, sendo R$1.000.000,00 do governo de Minas,
R$500.000,00 do governo do Espírito Santo e R$1.500.000,00 do CT-
Hidro. Em Minas Gerais, o edital de pesquisa será lançado neste
semestre, pela Fapemig. Poderão pleitear o recurso instituições de
ensino e pesquisa do Estado. Foram ainda firmados outros
compromissos, como a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio São José, afluente do Rio Doce no Espírito Santo; a posse do
Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas; e o
desenvolvimento de projetos de cooperação entre o Brasil e
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Moçambique para a racionalização do uso da água na agricultura.
Além dos convênios firmados, mais de 100 atividades, entre
minicursos, palestras, debates, mesas-redondas, visitas técnicas,
encontros e reuniões movimentaram a programação técnico-científica
do IV Fórum das Águas do Rio Doce. Foram inúmeras palestras, com
temas como piscicultura sustentável, viveiros escavados e tanques-
redes, sistemas agroflorestais para o cacau, geodiversidade e
recursos hídricos, uso racional da água na agricultura e recuperação
de áreas degradadas e contaminadas. Outro aspecto de destaque no
evento foi o fato de ele ter sido organizado de forma a inserir uma
grande diversidade de temas, setores da sociedade e faixas etárias,
de acordo com objetivos e interesses, para facilitar o envolvimento dos
parceiros e do público. Assim, o fórum pôde atender às expectativas
tanto da comunidade científica e universitária quanto das crianças e
jovens, políticos, técnicos, produtores rurais e ambientalistas, no
grande espaço da Cidade das Águas, com 38.000m2.

É inegável, portanto, a contribuição desse fórum para a construção
de um desenvolvimento sustentável, com revitalização dos mananciais
do Rio Doce, mas é também imprescindível que as ações sejam
contínuas.

É com esse intuito que venho propor a retomada do plano de ação
definido pela Cipe Rio Doce no ano passado, para que a bacia do Rio
Doce possa beneficiar-se cada vez mais de créditos orçamentários
específicos em níveis federal e estadual. Na área de sua bacia vive
uma população de cerca de 3.500.000 habitantes. Apesar da
importante contribuição que esse rio e seus afluentes representam
para o País, eles vêm sofrendo o ônus de um desenvolvimento não
sustentável, já com grandes perdas para o meio ambiente e os
moradores dos Municípios ribeirinhos. A bacia precisa de reparação,
diante dos prejuízos que se acumulam ao longo de muitos anos de
poluição.

Ao mesmo tempo, lembro que as ações educativas também não
podem ser interrompidas, de forma que a população se envolva na
preservação desse bem natural tão importante. Os Municípios, por
sua vez, devem tornar prioritário o saneamento básico, tratar seus
esgotos e dar destinação adequada aos resíduos sólidos. Nós
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mesmos e as gerações futuras teremos muito que agradecer por
esses cuidados, que garantirão a manutenção da qualidade e da
quantidade de nossos recursos hídricos. Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, cidadãos e cidadãs mineiras que
nos acompanham nesta reunião da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, a revista “Veja” desta semana traz uma grande
reportagem. Ela destaca seis Governadores e faz uma avaliação da
gestão deles em seus Estados. São dois Governadores do PSDB,
dois do PMDB, um do DEM e um do PSB. Vale, a partir dessa análise
que a revista “Veja” faz desses governos - e aqui me atenho
especialmente aos Governadores do meu partido -, lembrar,
especialmente, que essa atenção para com a gestão, a preocupação
do cuidado com os recursos públicos, eles, sem dúvida, tiveram suas
bases em governos do PSDB. É claro que temos de reconhecer aqui o
papel fundamental dos outros partidos que contribuíram e até hoje
contribuem, e muito, para essas gestões vitoriosas do PSDB, que, de
alguma forma, marcaram a vida brasileira.

As bases lançadas para uma boa gestão dos recursos públicos se
deram, sem dúvida, nos governos Fernando Henrique e Mário Covas.
No governo Fernando Henrique, época em que eu era Deputado à
Assembléia Legislativa de Minas, vimos a unificação das dívidas dos
Estados. Minas Gerais, naquela altura, não conhecia nem sequer
quem devia. Numa decisão de coragem do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e de toda a sua equipe, tivemos uma unificação
das dívidas de todos os Estados. Os Estados passaram a ser
devedores da União, e a União cuidou de discutir as dívidas, inclusive
as internacionais, dos Estados. Lembro-me especialmente de alguns
governos com total irresponsabilidade fiscal que deixaram para outros
governos, em níveis municipal, estadual a federal, dívidas impagáveis,
situações de verdadeiro caos. A partir daquele momento, com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, houve uma organização do governo, com o
PSDB. E V. Exa., Deputado Carlos Mosconi, como Deputado Federal,
apoiou esse início de gestão cuidadosa, responsável e todo esse
trabalho realizado pelo PSDB. Vimos também, em São Paulo, nascer
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bases importantes para uma gestão profissional dos recursos
públicos, uma gestão cuidadosa, com diversos gestores do PSDB.
Queria aqui lembrar o saudoso, querido companheiro, ex-Governador
e Presidente do PSDB Mário Covas. V. Exa. sempre lembra muito
bem o nosso querido companheiro ex-Prefeito de Campinas. Queria
conceder a V. Exa. aparte, para que lembrasse essa grande figura da
história do PSDB, especialmente na área da assistência social e no
cuidado com os mais pobres do País.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Agradeço, Deputado João
Leite. Gostaria de trazer uma lembrança a esta Casa, como V. Exa.
está fazendo, numa espécie de recordação de coisas boas da política.
Sem dúvida, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal foi um
grande avanço para o nosso país. Todos nós nos lembramos de que,
antes, a irresponsabilidade infelizmente pairava em muitas cidades do
Brasil, em Estados brasileiros com administradores que deixavam
seus mandatos com as cidades praticamente falidas, com os Estados
falidos. Graças à Lei de Responsabilidade Fiscal, hoje isso mudou. V.
Exa. traz à lembrança o grande Governador Mário Covas, exemplo de
homem público no Brasil, homem inovador, corajoso, fundador do
PSDB, Presidente do nosso partido, acho que o País deve muito a ele.
Mas queria, sobretudo, fazer uma referência ao Prefeito de Campinas
José Roberto Magalhães Teixeira, que trouxe para o Brasil a
instituição chamada Bolsa-Escola. Foi o primeiro administrador público
do Brasil que instituiu em nosso país, na cidade de Campinas, a
chamada Bolsa-Escola, que depois foi transformada em lei nacional
pelo Senador Suplicy e depois levada para o Distrito Federal. O
primeiro Governador que implantou no País, em um Estado do Brasil,
a Bolsa-Escola foi o Governador do Distrito Federal Cristovam
Buarque. Então, quero fazer essa referência ao ex-Prefeito de
Campinas, meu amigo pessoal, amigo também de V. Exa., meu
conterrâneo da cidade de Andradas, grande político deste país, que,
infelizmente, já faleceu de maneira tão precoce, o grande Prefeito
José Roberto de Magalhães Teixeira, que deve ser sempre lembrado
com muito respeito e enorme admiração, porque foi o introdutor, no
Brasil, dessa grande política de inclusão social, que é o Bolsa-Escola.
Obrigado.
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O Deputado João Leite - Agradeço a participação de V. Exa., que
veio enriquecer com toda essa lembrança de pessoas tão importantes
da política brasileira. Lembro-me, especialmente, do nosso querido
Grama, Prefeito de Campinas, que também iniciou a discussão do
Orçamento com a população dessa cidade. Assim, o Orçamento com
participação popular se inicia na gestão desse grande companheiro do
PSDB, que sempre deve ser lembrado.

Eu falava do ex-Governador Covas, companheiro tão querido no
PSDB. Lembro-me, Deputado Mosconi, da campanha do PSDB em
2000, em Belo Horizonte. Ele era Governador de São Paulo e fez
questão de gravar, para a televisão, mensagem para toda a Belo
Horizonte, apoiando a nossa candidatura. Então, guardo, com muito
carinho, esse apoio. Muito me recordo de tudo o que representa Mário
Covas para todos nós, do PSDB, e para o nosso país. A revista “Veja”
reconhece o trabalho do ex-Governador. Sem dúvida, o
reconhecimento da gestão do Governador Serra é também fruto do
trabalho implementado pelo ex-Governador Covas. O Estado de São
Paulo vem colhendo os frutos dessas bases lançadas por ele. A “Veja”
lembra também a excepcional gestão realizada pelo Governador
Aécio Neves em Minas Gerais. Obviamente temos de reconhecer que
a base do Governador na Assembléia Legislativa é presente, conta
com a participação de muitos partidos, que vêm dando, neste
Parlamento, o respaldo para essa gestão vitoriosa, reconhecida agora
nacionalmente por intermédio dos meios de comunicação. A gestão
do Governador está entre as melhores gestões do nosso país, com
outros partidos e Governadores que estão sendo reconhecidos em
âmbito nacional. Devemos destacar, especialmente, a relação deste
governo com o Poder Legislativo, o reconhecimento, por parte do
Governador, da importância do Parlamento de Minas Gerais. Aqui, o
governo tem discutido os seus investimentos. A cada ano, recebemos
um documento muito importante, o Plano Plurianual de Ação
Governamental, cuja revisão é feita pelos Deputados a partir da
sugestão de grande parte da população. Os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Carlos Mosconi ressaltaram, em intervenções anteriores a
minha, a competência do governo do Estado em relação à malha
rodoviária no Sul de Minas, por meio da Pasta do competente



479

Secretário de Transportes e Obras Públicas, Fuad Noman. Já no
primeiro mandato do Governador Aécio Neves, ele havia prestado
contribuição como Secretário de Fazenda. Com o Governador, com o
apoio do Secretário Fuad, buscamos a possibilidade de termos mais
recursos para o esporte. A partir da sua idéia, lançamos o projeto da
Lei de Incentivo ao Esporte. Além do que falamos sobre malha
rodoviária no Sul de Minas, teremos as previsões orçamentárias, os
recursos previstos para quatro anos da sua manutenção. Minas
Gerais vem sofrendo com as estradas. Tive a oportunidade,
recentemente, numa intervenção neste Plenário, de lembrar
especialmente a situação da BR-040. O trecho identificado é o do
trevo que liga Ouro Preto a Conselheiro Lafaiete. Outro dia, relatava
um amigo que fez essa viagem que, do trevo de Ouro Preto até
Conselheiro Lafaiete, na BR-040, havia 35 carros no acostamento
trocando pneus por causa dos buracos e 5 acidentes rodoviários. Há,
então, uma situação de calamidade no Estado de Minas Gerais, mas,
praticamente, nada se faz.

Infelizmente, vemos essa situação. Reconhecemos o trabalho
realizado pelo Governador Aécio Neves em Minas Gerais, que, como
disse, conta com grande apoio de sua base na Assembléia
Legislativa. Servi ao atual governo, conheço o que foi planejado
inicialmente e, agora, constatei que se cumpre aquilo que foi pensado,
para que houvesse boa gestão e os recursos públicos fossem gastos
da melhor maneira possível. Aliás, gastar bem os recursos públicos é
algo fundamental. Infelizmente, muitos desses recursos são mal-
utilizados. Basta lembrar que chega apenas o mínimo para atender às
necessidades das crianças e das pessoas mais pobres. Muito se
perde na função-meio, ou seja, grande quantidade de pessoas lançam
mão desses recursos públicos e, assim, eles não chegam aos que
merecem do poder público a atenção necessária.

Lembro-lhes e, de alguma forma, divulgo o que a revista veicula a
respeito do governo de Minas Gerais, o primeiro governo a lançar algo
tão importante, mas que, às vezes, se torna tão esquecido: o ensino
fundamental de nove anos. Em nosso país e em nosso Estado, só
poderá haver uma mudança social a partir desse investimento na
primeira infância, momento em que as crianças têm oportunidade de
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ingressar na escola, principalmente porque está ocorrendo grande
desagregação familiar. Antes as crianças eram educadas inicialmente
pelas famílias, mas hoje, infelizmente, com a divisão das famílias,
cada vez mais precisamos oferecer-lhes, desde cedo, por meio da
escola, um cuidado especial. Foi o que fez o governo de Minas, que
cuida de nossas crianças, investe na área social. Reconhecemos a
gestão de dois governos do PSDB: o de Minas Gerais e o de São
Paulo. Temos de reconhecer, ainda, a gestão de dois Governadores
do PMDB, de um do DEM e de um do PSB. Obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, iniciamos esta
semana com duas grandes preocupações: uma delas se refere à
inclusão em pauta, para votação, se possível ainda neste semestre,
do projeto de estruturação do Judiciário, que, neste momento, está
sendo discutido na Comissão de Assuntos Municipais. Daqui a pouco,
o parecer do relator deverá ser votado; a outra diz respeito à inclusão
em pauta do projeto de lei do ICMS Solidário.

No final do ano passado e neste ano, falei sobre esses assuntos. Sr.
Presidente, farei referência a esses projetos, do ponto de vista
institucional. Alguns companheiros receiam incluir emendas ao projeto
do Judiciário e levar à frente a votação do ICMS Solidário. Entendo
que esta Casa, que sempre foi altaneira e modelo para o Brasil, não
poderá, à guisa de dar suporte, apoio ao governo, tornar-se
subserviente a ele. Não posso entender que o Parlamento seja assim.
Não posso compreender isso, pois, do contrário, nem teria razão de
ser eu estar aqui ocupando a tribuna.

Alguns companheiros, de forma clara, dizem que o governo não
quer tratar desse assunto. Ora, o povo mineiro nos elegeu para estar
aqui representando os seus interesses. Sabemos muito bem que há
possibilidade de uma série de acordos com o próprio governo, com o
Executivo, para que algumas ações sejam implementadas no Estado.

Ninguém mais do que eu defendeu tanto o Lula quanto Aécio.
Ninguém mais do que eu ainda os defenderá em suas postulações
futuras. Mas não é do meu caráter omitir-me em assuntos de
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importância para o povo mineiro e para o Estado de Minas Gerais.
Os colegas Deputados, aqueles poucos que ainda têm dúvida sobre

esses dois assuntos, devem refletir. A sua função como
representantes do povo de Minas Gerais, de 1, 2, 10 ou mais cidades
de uma região, é qual? É ser maria-vai-com-as- outras? É falar aquilo
que um colega outro dia disse, e não gostei; que esta Assembléia é
uma “Assembléia homologatória”, e não legislativa? Não posso
entender que isso venha a acontecer, Sr. Presidente. Mesmo porque
isso fere não apenas os brios do parlamentar, mas também a honra
da representação popular que temos. Entendo que assuntos como
esses dois que citei, tanto a ampliação das comarcas, das entrâncias
especiais, como a redistribuição do ICMS para fazer justiça social com
as cidades e regiões mais pobres do Estado de Minas Gerais, são
altamente pertinentes a esta Casa. Esta Casa pode determinar e
definir sobre essas matérias. No ano passado, a Assembléia de Minas
deu um exemplo muito típico e característico ao votar o Projeto de
Emenda à Constituição nº 17, um projeto polêmico do Ministério
Público. E fez mais bonito ainda não só votando expressivamente,
mas também derrubando um veto do Sr. Governador com 60 votos.
Algumas questões não podem ser motivo de intimidação ou de
subserviência. Precisamos de verbas para os nossos Municípios?
Precisamos. Precisamos de nos entender com o governo?
Precisamos. Isso é próprio da democracia. É a luta que o Deputado
tem de empreender para levar recursos para a sua cidade, para a sua
região. Isso é absolutamente natural. É claro que aqui em Minas
recebemos verbas muito pequenas, se compararmos com as verbas
que os Deputados Federais recebem. Recebemos cerca de um
décimo do que os Deputados Federais recebem para distribuição em
suas bases em Minas Gerais. Recebemos muito pouco.

Sr. Presidente, entendo que este é o momento de começarmos a
discutir essas coisas. Pelo que conheço do Governador, pelos vários
encontros que tive com S. Exa. - e os tive em abundância -, o tanto
quanto eu combatia o seu pai e a ele mesmo em minha região, pois
éramos adversários ferrenhos, eu os conheço desde a nascença. Sei
que são democratas. Eles não têm nenhuma característica ditatorial
para impor a esta Casa a votação desse ou daquele projeto. Sr.
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Presidente, tenho certeza de que não é este o caminho que estamos
tomando. Algumas pessoas já estão-se colocando como tapete para
que o Executivo passe sobre nós. Não é assim que o Parlamento
deve-se comportar. Acho que deve haver alguma dignidade. O meu
Líder, Deputado Adalclever Lopes, que é um revolucionário nas
circunstâncias mais adversas da política mineira, me convidou a,
amanhã, ir a Brasília para participar de um jantar com o Governador,
com o nosso Ministro Hélio Costa e com as bancadas estadual e
federal, quando terei a liberdade de falar ao nosso Governador a
respeito desses dois assuntos. Acho que a Assembléia não pode abrir
mão de votar o ICMS Solidário e a ampliação do Judiciário para
melhorar a assistência da Justiça ao povo pobre da nossa região. Meu
Líder, Deputado Adalclever, estará lá.

Sr. Presidente, nesta segunda fase do meu pronunciamento,
gostaria de repensar alguns assuntos interessantes aqui. O
Presidente Lula é imbatível hoje. Seu nome é relevado em qualquer
lugar do Brasil. Mas daí a começarmos a catapultar essa sua
popularidade para projetar o terceiro mandato é um pouco perigoso,
como fizeram nosso conterrâneo e Vice-Presidente da República.
Acho que, ao dizer aquilo, o José Alencar não sabia a importância que
tem a sua voz, a sua palavra. Acende-se uma preocupação nos meios
democráticos do Brasil em relação ao tipo de campanha que está
sendo feita pelo Presidente, que está em plena campanha eleitoral
municipal. Ele quer ganhar a eleição em todos os Municípios do Brasil,
se possível, e isso nos preocupa porque no momento em que essa
força ficar grande demais, a idéia do terceiro mandato por meio de
plebiscito vai funcionar, é claro. O José Alencar tem uma clarividência
fantástica ao dizer que, se consultado hoje, o povo outorgaria o
terceiro mandato ao Presidente da República. Não me preocupo tanto
porque o Lula está fazendo um bom governo, as coisas estão indo
bem. Acho até tímido o seu governo, que poderia avançar mais na
reforma agrária e nos programas sociais, por exemplo. No entanto,
preocupo-me com a questão institucional. Todos ficaremos
caladinhos, caladinhos? O meu amigo Deputado Tadeu Leite está na
testa das pesquisas em Montes Claros, em primeiríssimo lugar. Aí, o
Lula e o Ministro vão lá, pedem votos e derrubam o Tadeu. Fizeram o
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mesmo comigo em Teófilo Otôni. Seis Ministros e o Presidente da
República foram lá e mudaram a eleição, o que acabou com a cidade.
A minha preocupação tem razão de ser porque, terminadas as
eleições municipais, se o esquema palaciano federal tomar conta da
maioria dos Municípios, imediatamente teremos aqueles
subservientes Deputados Federais e Senadores apresentando projeto
de lei para fazer o plebiscito do terceiro mandato. Aí, o Hugo Chávez
será mais que companheiro; aí o Fidel Castro passará seus últimos
dias aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, para recuperar a
saúde. Convidaremos todos os ditadores do planeta para virem morar
aqui no Brasil, e esta será a terra da seqüência administrativa e
política perigosa. É claro. O Presidente Lula tem dito que não aceita,
que não quer, fala abertamente que é um democrata, que quer
entregar o mandato ao próximo Presidente da República. Fico
pensando: tem tanta gente com vocação para ser tapete, tanta gente
querendo ser servil, tanta gente querendo ser subserviente neste país,
que fico preocupado, Sr. Presidente. “O cordão dos puxa-sacos cada
vez aumenta mais”, dizia uma música de carnaval no passado. É um
puxa-saquismo sem tamanho. Ninguém contesta o que o governo fala
ou faz. E vejam: sou apoiador de Lula e de Aécio, mas ninguém me
tira o direito de contestar as ações governamentais, de criticar, de
sugerir, porque não nasci para ser carpete, tapete ou maria-vai-com-
as-outras.

Sr. Presidente, este é um momento difícil. Estamos preocupados
com as nossas bases eleitorais, não é, Deputado Tadeu Leite? Nas
pesquisas realizadas em Montes Claros, V. Exa. está lá na testa; mas,
se  Lula resolver, vai lá com o Athos Avelino - que está em quarto
lugar - e “manda brasa”. Meia dúzia de Ministros vão lá, e será um
paraíso. E vem PAC pra lá, PAC pra cá, PAC pra lá, PAC pra cá.

Existe um impacto em Montes Claros para arrebentar a estrutura
política, como fizeram em Teófilo Otôni.

São duas preocupações que apresento neste pronunciamento de
hoje. Uma é que esta Casa precisa ser mais altaneira e determinada.
Não podemos deixar de olhar a questão social. Municípios pobres,
paupérrimos, precisam do ICMS modificado pelo projeto de lei do
Deputado Dinis Pinheiro sobre o ICMS Solidário.
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Colocaram-me para coordenar o grupo de trabalho, e fiz todas as
projeções possíveis - foram 11 - e todas as negociações possíveis,
abrindo mão do que podia. Mas agora, Sr. Presidente, estou
preocupado porque começou de novo aquele negócio do futebol, o
chamado tapetão. A turma de cima, os comandantes do futebol
começam a mandar e atrapalham o time e a vitória. O tapetão é um
problema sério, que me preocupa. Isso porque a questão do ICMS
Solidário deveria ter entrado na pauta da Comissão há três semanas,
o que não aconteceu, por ter sido deixada para as semanas
seguintes; e agora estão esperando o Presidente, Deputado Alberto
Pinto Coelho, chegar para conversar com o Governador. Não estou
entendendo o que está acontecendo.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
mais uma vez gostaria de parabenizá-lo por abordar o tema da
redistribuição do ICMS em Minas Gerais. A aprovação do projeto do
ICMS Solidário é muito esperada por esta Casa.

Realmente, precisamos movimentar-nos. V. Exa. tem toda razão em
abordar esse assunto. Gostaria de dizer mais. Temos de organizar um
movimento aqui, fazer uma queda-de-braço e chamar os Deputados
que representam os pequenos Municípios, os Municípios mais pobres,
que é a grande maioria desta Casa, visto que mais de 70% dos
Deputados subscreveram essa emenda. O que não entendo é por que
ela não vai a Plenário; ou melhor, entendo: é porque uma pequena
minoria segura o projeto. Enquanto isso, continuamos com os Vales
do Jequitinhonha, do Mucuri, com o Norte de Minas e com o Noroeste,
juntos, que são quatro grandes regiões de Minas Gerais - o Deputado
Getúlio Neiva está dizendo 40% do território mineiro -, que, se
somadas, não arrecadam nem metade do ICMS que Betim, apenas
uma cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, arrecada.
Isso é um escândalo; isso é inaceitável.

Quero aqui fazer coro com as palavras de V. Exa., para que tenha
neste Deputado um aliado para alavancar esse movimento. No
entanto, discordo de V. Exa. em relação ao terceiro mandato, até
porque o Presidente Lula é um democrata.

O Deputado Getúlio Neiva - V. Exa. é a favor do terceiro mandato?
O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Eu seria a favor se ele
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fosse candidato. Se o Lula for candidato a Presidente, com certeza
terá o meu apoio e o meu voto, mas não é a intenção do Presidente
mudar as regras do jogo, até porque temos grandes nomes no nosso
partido para substituir o Presidente Lula, como, por exemplo, o nosso
Ministro Patrus Ananias, que é uma referência nacional e que pode
muito bem ser o candidato apoiado pelo Lula e pelos partidos da base
aliada, para que possamos dar continuação a esse governo que vem
dando certo e mudando o Brasil.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Paulo
Guedes.

Aproveitando o mote a que V. Exa. se referiu, embora as pessoas
talvez se esqueçam, lembro-me de que tivemos na seqüência da
disputa pela Presidência da República, primeiro, o Sr. Mário Covas,
depois o Sr. Fernando Henrique, por duas vezes, e, em seguida, o
Presidente Lula. A tropa de São Paulo dominou, por isso temos de dar
um jeito de “mineirizar” um pouquinho a política deste país. Temos de
começar a trabalhar isso; se continuarmos sendo mineiros de fato,
honestos, sinceros e, sobretudo, desassombrados, e tivermos a
coragem que Tancredo teve, no PMDB, de lançar, pelo Brasil afora, a
campanha das diretas já, e coragem de peitar os mandantes dos
partidos brasileiros, certamente vamos fazer alguma modificação.

Sr. Presidente, vou encerrando dizendo a V. Exa. que duas
situações me preocupam: uma são os dois projetos que precisam, de
fato, ser votados nesta Casa; e a outra é a pré-campanha eleitoral
municipal feita pelo Sr. Presidente da República na tentativa de
marcar terreno para o plebiscito do terceiro mandato, logo após as
eleições de 2008. Isso me preocupa.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, no último dia 7 de abril
celebramos uma importante data, que homenageia uma das mais
relevantes profissões: o Dia do Jornalista. Parabenizo todos os
jornalistas, a começar pelos que fazem nossa cobertura, que
trabalham na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que tão bons e
competentes profissionais tem produzido para Minas e para o Brasil.



486

Com muita honra, tenho a oportunidade de fazer, desta tribuna,
solicitando que conste nos anais desta Casa, a leitura de uma nota
comemorativa, mas também afirmando os princípios do jornalismo
sério, democrático e independente, a qual foi amplamente divulgada
pela Federação Nacional dos Jornalistas, cujo Presidente é Sérgio
Murilo de Andrade. Essa nota é assinada por vários sindicatos,
inclusive o nosso combativo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
Minas Gerais, o qual cumprimento na pessoa do jornalista Elian
Guimarães e do nosso companheiro Aloísio Lopes, que me solicitaram
que procedesse a essa leitura. (- Lê:)

“Dia do Jornalista: hoje nós somos a pauta em defesa da liberdade
de imprensa e da democracia na comunicação. Conscientes da sua
função social, na qual se destaca a responsabilidade de defender o
direito fundamental do cidadão à informação de qualidade, ética, plural
e democrática, os jornalistas brasileiros comemoram o 7 de abril
reafirmando as grandes lutas que, ultimamente, têm marcado a nossa
pauta diária: a exigência de uma nova Lei de Imprensa e do fim da
violência e dos ataques contra as liberdades de expressão do
jornalismo e dos jornalistas; a construção de uma conferência nacional
de comunicação com real participação da sociedade; a garantia das
conquistas da categoria e o avanço na valorização da profissão.

Ratificamos a necessidade imperiosa de uma nova Lei de Imprensa
em substituição a um dos entulhos da ditadura, a Lei nº 5.250, que já
existe há 40 anos e que, além de ultrapassada, não atende aos
interesses do jornalismo, da categoria e da sociedade. A Fenaj e seus
31 sindicatos filiados defendem a imediata aprovação do Projeto de
Lei Federal nº 3.232, de 1992, o chamado Substitutivo Vilmar Rocha,
que dorme na Câmara dos Deputados há mais de 10 anos, pronto
para a votação em Plenário desde agosto de 1997.

Conclamamos outras entidades representativas da sociedade e a
categoria dos jornalistas como um todo para aderirem à campanha
que a Federação e os Sindicatos dos Jornalistas já desenvolvem, com
o objetivo de sensibilizar o Congresso Nacional e os parlamentares
federais em cada Estado para a urgência de revogar a lei atual e
substituí-la por uma nova e democrática Lei de Imprensa.

Acreditamos que a aprovação dessa nova lei faz parte das nossas



487

lutas maiores pela liberdade de imprensa e pela democracia na
comunicação no Brasil, que vem sofrendo ataques através das mais
diversas formas de violência contra o jornalismo e os jornalistas:
censuras e cerceamentos econômicos, políticos, sociais e morais,
externos ou pelos patrões, intimidações, perseguições, assédios
judiciais, agressões verbais e físicas por agentes públicos e privados
descontentes com a cobertura jornalística sobre seus atos e
interesses.

Reafirmamos que igualmente é nossa tarefa cotidiana - e na qual
também colocamos imenso empenho - construir a realização de uma
conferência nacional de comunicação ampla, democrática, com efetiva
interferência da população brasileira. Uma conferência que envolva
representação da sociedade civil, do governo e do empresariado, com
três eixos temáticos: meios de comunicação, cadeia produtiva e
sistemas de comunicação.

Neste 2008, quando celebramos 200 anos de imprensa no Brasil, 70
anos da nossa primeira regulamentação profissional, 100 anos de
fundação da ABI “Associação Brasileira de Imprensa” e 90 anos do
primeiro congresso nacional da categoria, também assinalamos como
agenda diária dos jornalistas a denúncia do arrocho salarial, do
desemprego e da precarização das relações trabalhistas e a
reivindicação de melhores condições de trabalho. Com o mesmo
peso, pautamos a defesa da obrigatoriedade da formação universitária
especifica, um dos pilares da nossa regulamentação, e da constituição
de um conselho federal dos jornalistas que, como os demais
conselhos  profissionais existentes no País, garanta à nossa
categoria” - dos jornalistas - “a auto-regulacão da profissão.

A Fenaj e seus sindicatos, neste 7 de abril de 2008,” - Dia do
Jornalista - “parabenizam os jornalistas do Brasil - profissionais e
professores -, além dos estudantes de jornalismo”. Aproveito para
estender o cumprimento às escolas de formação de Minas Gerais.
“Celebramos com vocês e com a sociedade, cujo direito à informação
é a razão maior das nossas grandes e pequenas lutas, as vitórias já
alcançadas ao longo destes 200 anos de imprensa no País. Ao
mesmo tempo, fazemos uma convocação: pelo papel social
desempenhado pelo jornalismo e jornalistas, continuemos firmes nas
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batalhas pelo fortalecimento e valorização da profissão, pela liberdade
de imprensa e democracia na comunicação.”

Assinam esta nota a Federação Nacional dos Jornalistas - Fenaj -, o
Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais e dezenas de sindicatos
espalhados por todo o País. Fica, portanto, o nosso reconhecimento,
como parlamentar, Deputado, e assistente social. Foi um imenso
prazer fazer, desta tribuna, o reconhecimento da importante função
desempenhada pelos jornalistas em Belo Horizonte, em Minas Gerais
e no Brasil. Deixo-lhes os nossos cumprimentos, desde já transmitindo
a nossa adesão político-partidária - apoio que já é deliberação do PT -
a essa grande bandeira que já está em curso, de realização da
conferência nacional de comunicação, com real participação da
sociedade.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de ressaltar a importância das
ações que a Oposição, ainda que numericamente inferior,
desempenha na Assembléia, em diálogo com os partidos da base
aliada. Hoje, a imprensa destaca a “redução histórica na conta de luz
em Minas Gerais”, de 17,11%.

Nós, do PT e do PCdoB, tendo à frente o competente Deputado
Weliton Prado, acompanhamos de perto e lutamos pela redução das
contas de luz em Minas Gerais, beneficiando o cidadão comum, o
trabalhador e também possibilitando a atração de novos investimentos
para o Estado. Uma campanha que tomou conta de todo o Estado e
que teve também a participação de Deputados da base aliada. O
Deputado Padre João é um dos grandes expoentes dessa luta. O
importante é que a união faz a força, e a mobilização de todos, tendo
à frente o Bloco PT-PCdoB, com os Deputados Weliton Prado, Padre
João, Carlin Moura e todos nós, fez com que conquistássemos essa
redução de 17,11%. Mas o ICMS ainda é muito alto, e temos que
reduzi-lo nas nossas contas de luz, para baixá-las ainda mais, fazendo
com que o recurso hoje despendido com a conta de luz resulte numa
melhor alimentação e numa melhor qualidade de vida do cidadão.

Cobramos também da Cemig agilizar a implantação do Programa
Luz para Todos em Minas Gerais. Infelizmente, o cronograma em
Minas anda bem atrasado, principalmente nas regiões que mais
precisam dela. Queremos que a Cemig atenda principalmente as
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regiões mais distantes, que ficaram para trás talvez pelo fato de o
custo das ligações ser mais alto. São regiões que merecem o nosso
respeito - o Noroeste, o Jequitinhonha, o Norte de Minas, o Mucuri, o
Rio Doce -, onde o cronograma da implantação do Luz para Todos
está atrasado. Então, da mesma forma que vimos comemorar a
redução conquistada pelo povo de Minas Gerais, vimos também
cobrar da Cemig a aceleração do o cronograma de implantação do
Programa Luz para Todos em Minas Gerais.
Sr. Presidente, estas são as nossas palavras, agradecendo a
generosidade do tempo extra concedido.

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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei

Complementar nº 7/2007, do Deputado Padre João, recebeu, quanto
ao mérito, parecer contrário das Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo
considerado rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno, e
que o prazo para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do
Regimento Interno se inicia com a publicação deste despacho.

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 2.181/2008, da Comissão de Cultura, e 2.182 e
2.183/2008, 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 pela Comissão de
Participação Popular - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em
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3/4/2008, das Propostas de Ação Legislativa nºs 464 e 468/2007, de
autoria popular, e rejeição, na mesma reunião, da Proposta de Ação
Legislativa nº 466/2007, de autoria popular (Ciente. Publique-se.); e
pela Deputada Elisa Costa - informando que o PT abre mão da vaga
de membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre
as Indicações para o Conselho Estadual de Educação em favor do
PCdoB (Ciente. Designo o Deputado Carlin Moura para a referida
vaga. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes solicitando a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei nº 133/2007 e Leonardo Moreira
(2) solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs
1.803 e 1.885/2007 e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Leonardo Moreira
(8) solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs
430, 439, 486, 1.297, 1.306, 1.470, 1.504 e 1.799/2007, Jayro Lessa
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
1.233/2007 e Gilberto Abramo (8) solicitando a inclusão em ordem do
dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 22/2007 e dos Projetos
de Lei nºs 72, 659, 665, 667, 674, 943 e 1.643/2007.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte

solicitando às Prefeituras de Belo Horizonte e de Nova Lima
informações sobre os empreendimentos licenciados e em análise nas
regiões fronteiriças dos mencionados Municípios, especialmente as
áreas da BR-356 e da MG-030. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular solicitando
informações à Prefeitura de Belo Horizonte sobre a possível
instalação de uma unidade do Centro de Saúde Mental - Cersam - no
Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni do Bairro
Cidade Nova, nesta Capital, e que seja feito detalhamento
considerando os seguintes aspectos: o impacto ambiental, a área a
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ser utilizada, a estimativa de usuários da unidade e os projetos
arquitetônico e urbanístico. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho solicitando que o
Projeto de Lei n° 1.566/2007 seja distribuído à Com issão de
Fiscalização Financeira. 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 Paulo Guedes solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmº Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público e imprensa presentes. Acabamos de receber
aqui na Sala de Imprensa da Assembléia Legislativa a visita do
Embaixador em Cuba Tilden Santiago, que veio acompanhado de pais
de alunos que estudaram em universidade de medicina em Cuba e de
alunos que se formaram doutores em medicina nesse país. A visita do
Embaixador hoje a esta Casa, com a sua presença na galeria da
Assembléia Legislativa - aliás, o convidamos para vir ao Plenário -,
muito nos honra. O Embaixador veio trazer um problema de
fundamental importância. Trata-se da epidemia de dengue no Estado
do Rio Janeiro, especialmente na Capital, que vive hoje um problema
sério com essa epidemia. O Embaixador alertou que a questão da
epidemia da dengue no Rio de Janeiro não pode ser discutida do
ponto de vista de quem é a responsabilidade, se do governo
municipal, estadual ou federal. Essa não pode ser a questão.
Precisamos tratar essa questão da epidemia sob o ponto de vista da
apresentação de soluções, de enfrentamento do problema em sua
forma concreta e objetiva. A situação no Rio de Janeiro é interessante,
porque Niterói, cidade vizinha, que fica a 14km da Capital do Rio de
Janeiro, tem um programa em andamento de combate à dengue
utilizando a tecnologia e a experiência cubana de combate a esse tipo
de epidemia. Em Niterói, a dengue está sob controle.
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Recentemente, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, disse que pedirá ajuda ao governo cubano para enfrentar a
epidemia de dengue aqui no Brasil. Desta feita, o Embaixador está
aqui com alunos formados para dizer - a contribuição de Cuba é muito
importante - que aqui no Brasil há alunos formados em medicina que
estão proibidos de trabalhar neste país como médicos. O Embaixador,
com a Associação de Pais e Alunos de Cuba, escreveu uma carta, Sr.
Presidente, ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, a qual quero
reproduzir da tribuna desta Assembléia. Antes, gostaria de registrar a
presença, no Plenário, do nosso querido Embaixador Tilden Santiago,
que tanto nos honra. Passo a ler a carta dirigida a Sérgio Cabral,
Governador do Estado do Rio de Janeiro, assinada pelo Embaixador
Tilden Santiago, que esteve à frente da Embaixada de Cuba no
período de 2002 a 2007. Diz o Embaixador em sua carta: “Meu caro
Governador Sérgio Cabral. Existem hoje no Brasil quase 300 jovens
médicos brasileiros desempregados formados em Cuba nos últimos
anos. Eles esperam pelo reconhecimento do diploma. Aprenderam
medicina num país que se preocupa com a saúde pública e com uma
prática direta de formação científica. Basta ver o Pólo Científico em
Havana, que detém os avanços científicos de ponta de norte-
americanos e soviéticos, refletindo nas dezenas de faculdades de
Medicina do país onde nossos jovens doutores se formaram. Mas é
bem verdade que eles se destacam pela forte prática médica
adquirida junto ao povo cubano em seus hospitais. Desde o terceiro
ano de Medicina, eles praticam semanalmente, num plantão de 24
horas nos famosos “cuerpos de guardia”, os prontos-socorros das
policlínicas e hospitais. E é bom lembrar que mesmo os
especializados receberam uma forte dose de teoria e prática na clínica
geral, como médicos de família.

Governador Sérgio Cabral, como seu amigo e ex-Embaixador do
Brasil em Cuba, queria sugerir-lhe o aproveitamento de nossos
conterrâneos desempregados o mais urgente que puder. É
constrangedor ver o não-aproveitamento deles e a situação complexa
que nossos irmãos cariocas enfrentam no Rio e adjacências. Ontem,
lia nos jornais cariocas que mais de 60 pessoas já morreram e mais
de 50 mil sofrem com a dengue convencional ou hemorrágica. Tenho
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visto também, Sérgio, cidadãos mais conscientes da vida da Nação
reclamarem que, no início dessa fase trágica do Rio, a discussão se
centrou na preocupação de discutir publicamente se era ou não uma
epidemia e quem era o responsável. Isso realmente foi lamentável,
mas parece que passou.

Dirijo-me a você porque reconheço sua vontade política de enfrentar
e solucionar o problema. O Alexandre de Betim, pai da Dra. Marina,
desempregada, Presidente da Associação de Pais de Alunos de
Cuba, poderá ajudá-lo a conclamar os desempregados espalhados
pelo Brasil. As jovens Dra. Keila, de Contagem, e Dra. Janaína, de
Belo Horizonte, poderão ajudá-lo também nessa empreitada de
localizar e convidar seus colegas desempregados. Gostaria que sua
assessoria passasse essa mensagem ao Prefeito César Maia, a quem
recebi em Havana, e aos Ministros Temporão e Fernando Haddad, em
função também de acelerarem o reconhecimento dos diplomas
conquistados em Cuba. Meu abraço amigo, e faça do seu poder um
serviço ao povo carioca. Tilden Santiago, Embaixador de Cuba de
2002 a 2007.”

Pois bem, Sr. Presidente, com um gesto simples e efetivo, o
Embaixador Tilden Santiago e os doutores em medicina formados em
Cuba estão contribuindo para enfrentar o grave problema da epidemia
de dengue. A medicina em Cuba dá profunda ênfase ao sanitarismo e
à pessoa humana. Hoje se encontram no Brasil mais de 200 médicos
formados em Cuba que não podem exercer sua profissão em função
de alguns entraves burocráticos e, às vezes, de alguns entraves de
algumas corporações de ofício que tentam impedir o exercício da
profissão daqueles que podem contribuir para o Brasil. Hoje o Brasil
envia mais de 400 jovens a Cuba. Geralmente esses jovens são filhos
de trabalhadores, das camadas mais pobres do nosso Brasil que,
infelizmente, não têm condições de estudar medicina numa escola
particular, porque é uma fortuna, e, em muitas vezes, encontram
fechadas as portas das universidades públicas. Infelizmente, o
sistema de ensino superior no Brasil ainda exclui efetivamente os
filhos dos trabalhadores, dos mais pobres deste país. A faculdade de
Medicina, especialmente a das universidades públicas, abre suas
portas para os mais aquinhoados deste país.
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Dessa forma, Sr. Presidente, apelamos ao Governador do Rio de
Janeiro para que tenha sensibilidade e aproveite essa mão-de-obra
altamente especializada que está aqui no Brasil. Eles são nossos
conterrâneos, colegas, jovens de Belo Horizonte, de Contagem e de
Betim, que, sem dúvida, podem ajudar com o seu conhecimento
científico e acúmulo cultural.

Diga-se e repita-se: na melhor faculdade de Medicina do mundo,
reconhecida mundialmente, que é a Faculdade de Medicina de Cuba.

Então, esse gesto simbólico e expressivo do Embaixador é de
fundamental importância.

O Deputado Padre João (em aparte) - Obrigado, camarada,
Deputado Carlin Moura. Saúdo aqui o nosso querido Embaixador
Tilden Santiago pela sensibilidade e iniciativa. Tilden, que, como
colega, é parlamentar, como Deputado é colega, como companheiro
de partido é colega, é irmão no sacerdócio. Então, temos muito em
comum com a pessoa do Embaixador Tilden Santiago. Parabenizo-o
pela sensibilidade e iniciativa. Às vezes, muitas pessoas são capazes
de perceber as coisas, mas a percepção não é seguida de iniciativas
felizes como essa do Embaixador Tilden. Aproveitando que temos, por
coincidência, um médico presidindo os nossos trabalhos, gostaria de
dizer, Deputado Carlin Moura, que está nas minhas mãos um projeto
de lei que está tramitando também na Câmara. Um projeto de lei
segundo o qual todos os profissionais da saúde tenham uma carga
horária de, no máximo, 30 horas. É o projeto que está em tramitação.
Enquanto aqui, no Estado, estão com 30 horas, sobretudo a
enfermagem, querem estender para 40 horas. Gostaria de dizer, Sr.
Presidente, se estão para desconvocar a reunião extraordinária da
noite, é dizer da nossa predisposição. Se não tiver essa abertura,
pode desconvocar as reuniões extraordinárias até o final do mês,
porque o que queremos é o entendimento e avançar em sintonia com
o País. Aqui há todas as justificativas para garantir não só a qualidade
de vida para os profissionais, mas um trabalho eficiente. Trata-se de
saúde e, dessa forma, é a vida que está em jogo. Precisamos
avançar. Deputado Carlin Moura, parece que não há nenhuma
sinalização do governo em rever essa arbitrariedade, esse atropelo,
com os servidores e mesmo com esta Casa, sobretudo com a



495

Oposição, em que já houve, em 2005, um entendimento de que esse
assunto não seria mais discutido aqui nesta Casa. Muito obrigado.
Parabéns a V. Exa., por destacar a tão ilustre presença e, sobretudo,
a iniciativa do nosso Embaixador e companheiro Tilden Santiago.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do Deputado Padre
João. V. Exa. levanta um aspecto fundamental. É importante fazer o
nexo, a ligação com o ato do Embaixador Tilden Santiago, porque
esse ato mostra que cada qual tem de fazer a sua parte. A sociedade
civil, os cidadãos e cidadãs deste país, as associações de pais e
também o Parlamento, Deputado Padre João, têm de cumprir o seu
papel. O Parlamento brasileiro precisa estar em sintonia com as
demandas do povo, precisa estar em sintonia com o que o povo quer
que o Parlamento resolva. O Deputado Padre João lembra
corretamente: Minas não pode navegar contra a maré, caminhar para
trás na história. A conquista da jornada de 30 horas é uma conquista
desses servidores do SUS, especialmente os enfermeiros. Aumentar
essa jornada para 40 horas é um contra-senso. Aí, reafirmo a posição
de V. Exa. e da nossa bancada. Não permitiremos a votação dessas
40 horas. Quero também salientar o ponto de vista do Congresso
Nacional, que também precisa acordar. Os Deputados Federais e os
Senadores precisam acordar para a realidade do povo brasileiro.
Enquanto o Rio de Janeiro está morrendo em razão da epidemia de
dengue, o Congresso Nacional insiste em discutir fatos que não são
de interesse do povo. Padre João, o Congresso Nacional, por
exemplo, contribuiria muito no enfrentamento da epidemia se
colocasse em votação a regulamentação da Emenda à Constituição nº
29, que determina o investimento de 12% no SUS. Se se destinasse
mais dinheiro à saúde pública, o combate à dengue no Rio de Janeiro
seria mais eficiente. O mesmo acontece, Padre João, em se tratando
da seguinte situação: há um acordo bilateral, entre o governo cubano
e o governo brasileiro, de cooperação cultural e científica, que vem
sendo discutido nos dois governos, desde 2006, para regulamentar,
facilitar e desburocratizar o reconhecimento dos diplomas das
médicas e dos médicos formados em Cuba, porque lá existe uma
escola de alta capacidade, de alta competência, reconhecida
mundialmente. Esse acordo está travado no Congresso Nacional por
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força dos lobistas, que não querem que esse projeto seja votado. Isso
não contribui no enfrentamento dos problemas concretos do povo. Se
esse acordo já tivesse sido homologado pelo congresso Nacional,
teríamos pelo menos 200 médicos dispostos a prestar assistência e
conhecimento à grave situação dessa doença, que já poderia ter sido
erradicada do Brasil há muito tempo. Entretanto parece que o
Congresso Nacional prefere discutir questões menores, por exemplo,
o dossiê do Fernando Henrique ou a tapioca baiana e se esquece de
discutir os verdadeiros problemas do povo. Precisamos salientar que a
sociedade civil não agüenta mais as pessoas olharem apenas para o
próprio umbigo. Precisamos ter atitudes mais concretas, por exemplo,
essa carta enviada ao Governador Sérgio Cabral para aproveitar a
mão-de-obra que existe no Brasil. São mais de 200 médicas e
médicos dispostos a trabalhar, a ajudar a enfrentar a epidemia da
dengue. Aliás, não apenas o Rio de Janeiro sofre com a epidemia; ela
já ameaça Belo Horizonte e todo o Estado de Minas Gerais. Temos
mão-de-obra especializada, jovens recém-formados que querem
aplicar o seu conhecimento em favor do povo; mas, em razão da
burocracia e do corporativismo, estão sendo impedidos de trabalhar.

Assim, Sr. Presidente, quero felicitar todos os jovens que se
formaram em medicina em Cuba e dizer-lhes que somos solidários na
luta do reconhecimento de profissionais que estão aqui no Brasil para
trabalhar. Mas não podemos permitir o que aconteceu há pouco
tempo: médicos que cuidavam do povo, de uma hora para a outra
tiveram que sair do País, fugidos, porque certas corporações não
permitiam que trabalhassem.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiramente,
parabenizo-o por trazer tema tão importante num momento em que o
País vive essa grave crise, o crescimento da dengue no Rio de
Janeiro, em Minas Gerais e em outros Estados da Federação. Quero
também reconhecer esses profissionais que são brasileiros, que
fizeram o curso de medicina em Cuba, mas que hoje estão impedidos
de desenvolver o seu trabalho. Quero também saudar o ex-
Embaixador do Brasil em Cuba, Tilden Santiago, que está presente e
que é defensor dessa causa.

Tenho certeza de que ele conseguirá convencer não somente o
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Governador do Rio, mas também os nossos Ministros Temporão, da
Saúde, e Fernando Haddad, da Educação, bem como todas as
lideranças políticas, a fim de que esse reconhecimento venha o mais
rápido possível e para que centenas de profissionais que estão aí,
sem poder exercer a sua função, possam contribuir com o nosso país
nessa área.

A questão da medicina no Brasil é muito séria. Faltam médicos em
toda região. No Norte de Minas, cidades pequenas, por exemplo,
estão oferecendo salários de R$13.000,00 para médicos; mas, mesmo
assim, não há profissionais.

Assim, é importante reconhecer que Cuba é uma referência
internacional em medicina. Um brasileiro que se forma em medicina
nesse país não pode ser impedido de exercer a sua função aqui no
Brasil.

Aproveito ainda esta oportunidade, Deputado Carlin Moura, para
comemorar a redução da conta de energia anunciada pela Aneel. Foi
uma luta histórica do nosso companheiro Deputado Weliton Prado,
que, juntamente conosco, levantou a bandeira e puxou o movimento.
Hoje estamos comemorando essa grande conquista. Ainda é pouco,
pois, mesmo com esse desconto de 17%, pagamos a conta de
energia mais cara do Brasil. Mas já foi uma grande conquista. Valeu a
pena, Deputado Weliton, a sua luta e a nossa aqui nesta Casa em
defesa dos consumidores de Minas Gerais, das indústrias e da
geração de emprego. Por isso parabenizo V. Exa. e ao Deputado
Carlin Moura. A nossa bancada hoje está alegre e feliz com essa
conquista inédita. Nos últimos 11 anos, a conta vinha tendo aumentos
seguidos. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de quase 500% na
conta de energia em Minas. Nesse período, Deputado Carlin, a
inflação não passou de 60%. Havia um aumento absurdo. Graças a
Deus, a Aneel começou a enxergar isso e determinou esse desconto
de 17% para os consumidores de baixa renda de Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Nobre Deputado Paulo Guedes, V. Exa.,
mais uma vez, exemplifica a importância da atuação concreta do
Parlamento ao citar essa luta liderada pelo Deputado Weliton Prado
com o objetivo de reduzir a conta da Cemig. Tivemos hoje uma vitória
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expressiva com o índice de redução de 17,11%. Isso é o sintoma
maior de que o Parlamento, quando quer atuar, interfere na vida
concreta do cidadão. Ele pode interferir para o bem ou para o mal.
Esse é um bom exemplo dessa atuação.

Faço minhas as suas palavras para cumprimentar o Deputado
Weliton Prado por essa importante conquista, qual seja, a redução de
17,11% nas contas de energia elétrica.

Como bem disse o Deputado Weliton Prado, a luta não pára por aí.
A próxima batalha é a redução do ICMS sobre a conta de luz. o ICMS
de Minas ainda continua o mais caro do Brasil. Há uma incidência de
30% na tarifa aberta. Se for alíquota cheia, passa para 43%.

Esse é um exemplo concreto de uma luta objetiva, que demonstra a
importância do Parlamento e da Oposição. Já dizia um ditado chinês,
Deputados Weliton Prado e Paulo Guedes, que, quando o gato e o
rato entram em acordo, quem perde é a despensa. Ter Oposição que
cobra, que questiona é importante. Quando se juntam Oposição e
Situação, quem fiscalizará e cobrará quem? Fica tudo muito
esquecido, e a despensa “paga o pato”.

Então, o exemplo do Deputado Weliton Prado é importante. Estou
muito satisfeito também com essa vitória. O povo de Minas Gerais
está de parabéns. Se não fosse a presença das pessoas que
estiveram no auditório do Cefet para pleiteá-la, na audiência pública
da Aneel, essa redução não teria saído.

Isso serve de exemplo e de lição para a juventude do PSDB, que
esteve na audiência pública, gritando, alto e bom som, que não
precisava haver redução da conta de energia, pois ela era muito boa.
Compareceram com ônibus, com camiseta para mostrar a serviço de
quem a juventude do PSDB está. Aliás, esteve lá até para tentar
agredir algumas pessoas.

Então, esse é um exemplo concreto, por meio do qual se vê que,
quando o povo luta, concretiza seus ideais. Parabenizo o Deputado
Weliton Prado.

Quero, ainda, fazer um importante registro, pois penso que, quando
conquistamos algo, temos de registrá-lo. Aproveito também para
parabenizar a Secretaria de Defesa Social, especialmente o
Secretário Maurício Campos. Às vezes venho à tribuna para
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questioná-lo, mas tenho um profundo respeito por ele, em razão de
sua competência, capacidade, bem como porque é um ex-colega da
faculdade de Direito. Agradeço-lhe publicamente o atendimento a um
pleito que havia muito defendíamos nesta Casa, qual seja, a
desativação do 2º Distrito Policial de Contagem, a 2ª DP. Ontem,
finalmente conseguimos desativá-lo. Foi uma luta homérica da
Comissão de Direitos Humanos, dos Deputados Durval Ângelo e João
Leite, da Associação dos Parentes de Presos e dos advogados, que
sempre denunciaram a situação.

Fizemos várias visitas à delegacia. Às vezes, ao ir lá, sentia-me
constrangido, pois sempre dizíamos que iríamos desativar a
delegacia, e os presos já estavam desconfiando da nossa palavra;
todavia, graças a Deus e à eficiência do Secretário Maurício Campos,
a delegacia foi desativada. Então, sentimo-nos satisfeitos e
reconhecemos publicamente essa vitória importante.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
parabenizo-o pelo pronunciamento. Realmente, estamos muito felizes
com a redução da tarifa da conta de luz, o que, aliás, acontece pela
primeira vez. Agradecemos a todas as pessoas que assinaram o
abaixo-assinado e enviaram contribuições à Aneel. Agradeço,
especialmente, ao Deputado Carlin Moura, que, da tribuna desta
Casa, apoiou essa causa, além de ter posto seu mandato à disposição
dessa luta pela redução da tarifa de energia elétrica. Enfim, agradeço
ao seu partido, o PCdoB, ao PT, às entidades, aos sindicatos e à
Igreja. Temos muito que comemorar, porém temos de lembrar que
essa foi apenas uma vitória numa pequena batalha, e não numa
guerra. Como V. Exa. disse, a luta continua. Houve 17,11% de
redução na tarifa das residências, dos estabelecimentos dos
pequenos comerciantes e das pequenas indústrias, consumidores de
baixa tensão, mas o valor da conta continuará alto. Portanto, temos de
fazer muito mais.

Ademais, temos de travar uma verdadeira luta pela redução do
ICMS, que, em Minas Gerais, chega a 42%. É o ICMS mais caro do
Brasil. Por isso, temos de fazer mobilizações. Costumo dizer que o
nosso mandato é meio parecido com a Igreja, em que, todos os anos,
se faz uma campanha. Colocamos muita energia na luta pela energia.
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Na verdade, grande parte da energia de nosso mandato foi canalizada
para a luta pela redução da tarifa da conta de luz da Cemig.

Temos mais três frentes: a questão do ICMS, para a qual a
mobilização é fundamental; a questão do DPVAT, seguro obrigatório,
que, nos últimos anos, subiu de forma absurda; e a questão da tarifa
de água da Copasa. Temos, ainda, de definir as prioridades. Algumas
pessoas estiveram em Frutal, Iturama, Capinópolis, enfim, em todo o
interior do Estado, onde a população está revoltadíssima por causa
dos valores absurdos cobrados na conta de água. Como se sabe, a
água é um bem essencial à vida, mas tem preço de vinho. De acordo
com a legislação, a água é gratuita; o que se paga é sua transmissão
e tratamento. Não se pode cobrar pela água. Queremos verificar todas
as planilhas, fazer um acompanhamento e definir apenas as
prioridades.

Agradeço a todas as pessoas que participaram da audiência no
Cefet, bem como às que fizeram parte da caravana ontem, em
Brasília, onde permanecemos durante algum tempo, em vigília.
Obrigado, Deputado Carlin Moura. No tocante às nossas lutas, a
unidade dos partidos e dos Deputados desta Casa é muito importante
para avançarmos e promovermos as transformações de que o nosso
Estado tanto precisa.

O Deputado Carlin Moura - V. Exa. é que está de parabéns,
Deputado Weliton Prado. Esteja convicto de que o caminho trilhado
por V. Exa. encontra, de forma solidária, o respaldo do povo de Minas
Gerais. Não é à toa que V. Exa. é um dos Deputados mais votados
neste Estado e certamente continuará trilhando esse caminho.

Quero agradecer profundamente ao Sr. Presidente, Deputado
Doutor Viana, esse médico de grande sensibilidade e grande irmão,
ou melhor, pai, de tão maravilhoso que é, o tempo concedido.
Agradeço ainda, sem dúvida nenhuma, ao Embaixador Tilden
Santiago, aos médicos formados em Cuba e à Associação de Pais,
Alunos e Estudantes de Cuba.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de, mais uma

vez, destacar a nossa alegria. Ontem estivemos em Brasília, em um
dia que foi realmente histórico, porque ficamos de prontidão
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acompanhando toda a reunião da Aneel que definiu uma redução de
17,11% na conta de luz residencial do Estado de Minas Gerais. Na
ocasião, vibramos e comemoramos muito porque o pessoal trabalhou
bastante. Percorremos o Estado com um ônibus colhendo assinaturas
para o abaixo-assinado. Quando o pessoal chegava a uma cidade,
dormia na quadra de esportes, na praça pública, na paróquia da Igreja
e, às vezes, até ao relento. Em Nova Ponte, dormiram à beira de uma
prainha. Quando não havia jeito de comer em um restaurante, o
pessoal mesmo fazia a comida. Nossa caravana percorreu com
dificuldade dezenas e dezenas de Municípios do Estado.
Conseguimos o feito extraordinário de colher cerca de meio milhão de
assinaturas, que encaminhamos à audiência pública da Aneel. De
todas as concessionárias, essa revisão da Cemig foi a que recebeu
mais contribuições. A Aneel nem deu conta de disponibilizar todas as
contribuições no “site”. Foi o maior número de contribuições de toda a
história das revisões tarifárias de todas as companhias de energia
elétrica do País. Foi uma campanha que sensibilizou, porque
realmente o povo não agüenta mais. Hoje o que mais pesa no bolso
do cidadão é a tarifa de energia elétrica. Acreditamos que foi uma
vitória até simbólica, porque, em 56 anos da Cemig, nunca a tarifa foi
reduzida antes. É a primeira vez que está havendo uma redução do
valor da tarifa de energia elétrica. E em índices maiores do que os
inicialmente propostos. No início, a Cemig não queria que se
reduzisse nada. Ela queria que ficasse como estava. A Aneel queria
que houvesse uma redução de 9,72%. Eu avisava vários colegas da
imprensa de que, do jeito que a matéria estava sendo veiculada,
estava errado, porque 9,72% era apenas um índice, pois poderíamos
conseguir mais ou menos, o que dependeria da mobilização e da
pressão dos mineiros. Foi o que realmente aconteceu. Houve uma
grande mobilização, e conseguimos quase que o dobro do índice.
Conseguimos 17,11%, praticamente o dobro do índice inicial
apresentado pela Aneel. A Cemig não queria que se alterasse nada;
se houvesse um aumento, acharia até bom. A mobilização foi muito
válida. Essa luta precisa continuar. A questão do ICMS é outro abuso
muito forte, porque não dá para aceitar pagar 42% de ICMS,
praticamente o mesmo que se paga das bebidas alcóolicas e cigarros.
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O combustível de avião paga apenas 6%. As jóias, um supérfluo,
pagam 3%. Como justificar essa situação e a tarifa de energia pagar
42%? Não há lógica nenhuma. Temos um projeto tramitando na Casa,
e há ainda a reforma tributária. O Deputado Federal Elismar Prado
esteve conosco, firme, nessa campanha, tendo apresentado
requerimento de auditoria ao Tribunal de Contas da União. Contribuiu
muito para o processo de recolhimento de assinaturas e está
acompanhando no bojo da reforma tributária a definição de uma
alíquota máxima de 25%. Sr. Presidente, mais uma vez, agradeço aos
Deputados desta Casa, de todos os partidos, que participaram da
campanha, e de forma muito, mas muito especial, a todas as pessoas
que participaram lá na ponta colhendo assinaturas, dando sua
contribuição na Praça Sete, debaixo de sol e de chuva, como o
Otoniel, o Davi em Betim, o Paulinho, o Carlin Moura em Contagem, o
Vítor Hugo, nosso companheiro de Monte Carmelo, o Cabral, de
Capinópolis, o pessoal de Canápolis, Campina Verde, Frutal, Iturama,
Uberlândia, Montes Claros, da Zona da Mata, de Curvelo - o nosso
Presidente está aqui -, o Netinho, de Ibirité, enfim, a todos aqueles
que, de uma forma ou de outra, contribuíram para essa campanha.
Conseguimos um número recorde de assinaturas: cerca de 500 mil,
que foram encaminhadas à Aneel. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fico muito feliz. Sabemos que essa luta foi realmente pesadíssima.
Conforme anunciamos, não vamos parar. Um outro sonho é ver o
ICMS da conta de luz em Minas Gerais ser reduzido.

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

Especial da Presidência da Cemig e ex-Embaixador brasileiro em
Cuba, Tílden Santiago. É uma satisfação tê-lo aqui no Plenário, nesta
tarde.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

1º/4/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Agostinho
Patrús Filho (substituindo este à Deputada Rosângela Reis, por
indicação da Liderança do BSP), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Neste
momento a Deputada Rosângela Reis se faz presente, e o Deputado
Agostinho Patrús Filho se retira 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. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 2.067/2008. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.938/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos da Deputada Gláucia Brandão (2), em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Santuário do
Caraça  pelo  lançamento  do "Guia do Arquivo do Santuário do
Caraça - Preservação e Acesso"; e seja realizada reunião para
debater os aspectos doutrinários, jurídicos e legais da declaração
como bem cultural. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis.
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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/4/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite e Juninho Araújo (substituindo este ao
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin
Moura. 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 realizar audiência pública para conhecer a
situação dos 185 Aspirantes da Guarda Municipal de Contagem, que
ainda não foram nomeados pela Prefeitura. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir o Maj. Eide e os Srs. Alexandre
Gardoni de Andrade e Pedro Alves da Silva Filho e a Sra. Dinéia
Souza Ferreira, Aspirantes da Guarda Municipal de Contagem, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado João Leite, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (3), em que solicita seja
realizada visita às obras do Centro Administrativo do Estado para
verificar o cumprimento da Norma Regulamentadora nº 18, do
Ministério do Trabalho; seja encaminhada cópia das notas
taquigráficas desta reunião aos Srs. Alberto Henrique Costa de
Oliveira, Carlos Augusto de Barros Levenhagen e Francisco
Kupidlowski e às Sras. Cláudia Maia e Edina do Carmo Almeida,
Desembargadores da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça; e seja
realizada visita a essa Câmara para tratar de invasão de terras por
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parte da Acesita; João Leite, em que pede sejam solicitadas à
Secretaria de Desenvolvimento Social informações sobre a
transferência da gestão do Projeto Curumim para os Municípios,
especialmente no que se refere à transferência patrimonial; Luiz
Tadeu Leite (2), em que solicita o agendamento de audiência com o
Secretário de Defesa Social para tratar do caso do Sr. Sebastião
Ramos Filho, que alega ser vítima de abuso de autoridade policial em
Conselheiro Lafaiete; e seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, com os convidados que menciona, questões
relativas à concessão de aposentadorias pelo INSS no Estado; Durval
Ângelo e João Leite (4), em que solicitam sejam realizadas reuniões
conjuntas desta Comissão com a de Segurança Pública, com os
convidados que mencionam, para debater, em audiências públicas, os
convênios celebrados entre prefeituras municipais e as Polícias Civil e
Militar que envolvam cessão de pessoal e manutenção de edificações,
equipamentos e veículos para a prestação de serviços de segurança
pública; o envolvimento dos níveis federal, estadual e municipal de
governo na gestão e no financiamento do Sistema Único de
Segurança Pública; e os critérios de movimentação de pessoal das
Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, constantes no
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais; e seja formulado
apelo à Prefeitura Municipal de Contagem, à Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal de Contagem e à Promotoria de
Justiça do Patrimônio Público de Contagem com vistas à tomada de
providências com relação à situação dos 185 Aspirantes da Guarda
Municipal de Contagem, que ainda não foram nomeados pela
Prefeitura; Durval Ângelo e Carlin Moura, em que solicitam seja
formulado apelo ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Contagem com vistas à marcação de reunião
com a Prefeita desse Município para debater a situação dos
Aspirantes da Guarda Municipal de Contagem, com a presença de
representantes dos Aspirantes e desta 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, 8 de abril de 2008.
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Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.067/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-356 que liga
os Municípios de Ouro Preto e Mariana.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 17/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento
Interno.

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, a
proposição foi baixada em diligência ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, em 5/6/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.067/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Dom Luciano Mendes de Almeida ao trecho da
Rodovia MG-356 que liga os Municípios de Ouro Preto e Mariana.

No tocante 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 melhor atender às
suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra básica para
delimitar sua competência está consagrada no § 1° d o 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 da disciplina jurídica por parte do
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Estado membro, desde que relativa a estabelecimentos de sua
propriedade.

Ressalte-se, entretanto, que o DER-MG esclareceu que o trecho
rodoviário referido na proposição pertence à União, pois trata-se da
rodovia federal BR-356, sob a jurisdição do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.

Diante dessa constatação, a proposição sob comento reveste-se de
vício incontornável de inconstitucionalidade, porque pretende
denominar trecho rodoviário que não pertence ao Estado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.067/2007.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

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

1.705/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por objetivo dar denominação ao aeroporto situado no
Município de Ouro Fino.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2007 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.705/2007 tem por escopo dar a denominação

de Prefeito Paulo Clepf ao aeroporto situado no Município de Ouro
Fino.

No tocante 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
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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,
além de atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a
matéria, estabelece a exigência de que o homenageado seja falecido,
tenha-se 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.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.705/2007.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

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

1.870/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação a trecho da Rodovia MG-638.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

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

O Projeto de Lei nº 1.870/2007 pretende dar a denominação de
Rodovia Eli Pinto de Carvalho ao trecho da Rodovia MG-638 que liga
o Distrito de Garapuava, no Município de Unaí, ao Município de
Uruana de Minas.

Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta prestar justa
homenagem à memória de Eli Pinto de Carvalho, que exerceu os
cargos de Vereador e Vice-Prefeito do Município de Unaí, levando
para o Noroeste mineiro vários e incontestes benefícios. Foi o
fundador do Sindicato Rural e o grande idealizador da 2ª maior ponte
de madeira do Estado, a que passa sobre o Rio São Miguel, além de
buscar, incansavelmente, junto aos órgãos estaduais e federais,
benefícios para a região.

Representando com dignidade seu povo e sua terra, o
homenageado angariou o respeito e a admiração da população local.
Em vista disso, entendemos oportuno e meritório que lhe seja
prestada a honraria de que trata a proposição em análise.

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

nº 1.870/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.893/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Municipal de Arte,
Esporte e Cultura de Córrego do Bom Jesus - Amaec -, com sede no
Município de Córrego do Bom Jesus.

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 1.893/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Municipal de Arte, Esporte e Cultura de Córrego do Bom
Jesus, que tem como finalidade precípua promover e divulgar
manifestações artísticas e culturais, buscando desenvolver o
aprendizado de música, dança, teatro e pintura, a participação dos
segmentos mais carentes, bem como a melhor convivência entre os
seus associados e a comunidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
declaração de utilidade pública.

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

nº 1.893/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.904/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação à rodovia que liga o Município de
Cabeceira Grande à MG-188.

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,
“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.904/2007 pretende dar a denominação de

Manuel Romualdo da Silva ao trecho rodoviário que liga o Município
de Cabeceira Grande à Rodovia MG-188.

Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta prestar justa
homenagem à memória de Manuel Romualdo da Silva. Pessoa de
reputação ilibada, cidadão ativo, teve destacada participação na
defesa dos interesses comunitários e sociais de sua terra natal.
Assim, angariou o respeito e a admiração da população local.
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Portanto, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a
pretendida honraria.

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

nº 1.904/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.137/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Pescadores de Homens -
Apesho -, com sede no Município de Dores de Campos.

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 2.137/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Pescadores de Homens, com sede no Município de
Dores de Campos, que tem como finalidade precípua a recuperação
de dependentes químicos por meio da medicina convencional, da
psicologia e da promoção humana.

No cumprimento do seu propósito estatutário, envida esforços no
sentido de tratar e apoiar os usuários de substâncias tóxicas que
querem se livrar da dependência, reintegrando-os ao convívio da
família e da comunida.

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 2.137/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.160/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Dramática de
Baependi, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.160/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Dramática de Baependi, que possui como finalidade
precípua promover e divulgar manifestações artísticas e culturais,
buscando desenvolver a melhor convivência entre seus associados e
a comunidade.

Visando ampliar e subsidiar suas iniciativas, inclusive no campo da
educação e da pesquisa, firma convênios com órgãos públicos e
entidades privadas.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem por escopo retificar o nome da entidade de acordo com o
constante no art. 1º do seu estatuto.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 2.160/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.189/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O Projeto de Lei nº 2.189/2008, do Deputado Carlin Moura, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação das Mulheres de
Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008 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 2.189/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação das Mulheres de Pedro Leopoldo.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 30, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos sócios,
não serão remuneradas e, no art. 32, que, caso seja ela dissolvida,
seu patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
com personalidade jurídica, reconhecida de utilidade pública e,
preferencialmente, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.189/2008.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

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

2.233/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem
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por finalidade declarar de utilidade pública a Associação das Pessoas
com Deficiência Física de Pará de Minas - Adef -, com sede no
Município de Pará de Minas.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 4/4/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.233/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação das Pessoas com Deficiência Física de Pará de Minas.
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 § 2º do art. 11 de seu estatuto dispõe que,
em caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social e o art. 22 determina que seus Diretores, Conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não percebem
remuneração, vantagens nem benefícios pelas atividades que lhes
são atribuídas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.233/2008.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 16/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em
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“shopping centers” e em outros estabelecimentos que especifica no
Estado de Minas Gerais.

Por decisão da Presidência, foi anexado à proposição o Projeto de
Lei nº 1.020/2007, do Deputado André Quintão, que institui a coleta
seletiva de lixo nas secretarias e nos órgãos da estrutura do Estado.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em virtude de requerimento, foi a proposição encaminhada à
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo para
receber parecer, o que acabou não ocorrendo em decorrência do
disposto no art. 140 do Regimento Interno.

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
exarou seu parecer pela aprovação da proposição na forma do citado
substitutivo.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para ser analisado nos lindes
de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em apreço visa a obrigar a implantação do processo de

coleta seletiva de lixo em “shopping centers” e em outros
estabelecimentos que especifica.

O autor, em sua justificação, evoca razões de ordem: ambiental -
preservação do meio ambiente e redução da extração de matéria-
prima; educativa - promoção de campanhas de conscientização
ambiental e implementação de oficinas de reciclagem; social - geração
de emprego e renda a catadores de material reciclável; de “marketing”
- aproveitamento da boa imagem de que gozam os “shopping centers”
para difusão da ética de preocupação ambiental.

A Comissão de Constituição e Justiça, examinando a proposição,
cuidou de corrigir vícios que foram exaustivamente analisados em seu
parecer, e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que acolhemos.

Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
afirmou que a matéria acarreta impacto positivo sobre o meio
ambiente, concordou com os aperfeiçoamentos introduzidos pela
Comissão de Constituição e Justiça e, assim, considerou a proposição
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conveniente e oportuna.
No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do

art. 100, inciso II, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do
Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das
proposições, entendemos que a matéria, com os aperfeiçoamentos
propostos, não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário, por não gerar despesa para os cofres públicos. O
projeto dispõe exclusivamente sobre o setor privado, ao impor
obrigações aos “shopping centers” e a outros estabelecimentos de
particulares que especifica. Como corolário, entendemos, também,
que o projeto não contraria a Lei Orçamentária nem a Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de
4/5/2000.

Ademais, entendemos que a matéria apresenta relevante fim social,
ao propor medida que contribui para a resolução de uma das maiores
preocupações da atualidade, qual seja a agressão ao meio ambiente.

Finalmente, é importante ressaltar que o projeto destaca os
“shopping centers” em seu texto, dando, à primeira vista, equivocada
idéia de restrito campo de abrangência; todavia, a proposição
apresenta alcance bem mais amplo, abrangendo outros locais, de
menor visibilidade mas de maior magnitude, como empresas de
grande porte e condomínios industriais ou residenciais com 50 ou
mais condôminos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos 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.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de

Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.426/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto em epígrafe
estabelece diretrizes para a adoção de política de Crédito Ambiental
de Incentivo aos Produtores Rurais e Agricultores Familiares -
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Ecocrédito - no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/8/2007 e

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

No dia 2/10/2007, esta Comissão aprovou requerimento dirigido à
Mesa da Assembléia solicitando o exame da possibilidade de anexar a
proposição em epígrafe ao Projeto de Lei nº 952/2007.

Cumpre-nos analisar a matéria nos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto em tela tem por objetivo incentivar os produtores rurais e

agricultores familiares a delimitar em suas propriedades áreas para
fins de preservação ambiental, por meio da criação de um instrumento
de repasse de recursos financeiros denominado Ecocrédito.

Caberá ao Estado definir as áreas prioritárias para fins de
preservação e fixar os valores do incentivo, por hectare/ano. Incluem-
se também no benefício do Ecocrédito as áreas de reserva legal e as
de preservação permanentes existentes na propriedade, a critério dos
órgãos estaduais competentes.

Como se observa, a finalidade do projeto é estimular a criação de
novas áreas de preservação ambiental, por meio da concessão de
subsídios econômicos.

Na análise do Projeto de Lei nº 952/2007, que dispõe sobre o Bolsa
Verde - Programa de Identificação, Catalogação e Preservação de
Nascente de Água no Estado de Minas Gerais -, esta Comissão
sustentou a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da
medida, com fundamento na Lei Federal nº 9.433, de 1997, que
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; na Lei Federal nº
4.771, de 1965, que contém o Código Florestal Brasileiro; nos arts. 24,
VI, e 225, da Constituição Federal, e na Lei Estadual nº 14.309, de
2002, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção à
Biodiversidade. E para sanar as máculas jurídicas dessa proposição, a
Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo de
conteúdo similar ao do projeto em epígrafe, de incentivo financeiro à
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identificação ou criação de áreas para fins de proteção à
biodiversidade e de recarga de aqüíferos, com base nos princípios da
universalização progressiva do benefício, da priorização de
ecossistemas e regiões para fins de recomposição florestal e da
preferência da concessão econômica para os hipossuficientes.

Sendo assim, verifica-se que o projeto em análise não encontra
óbice à sua tramitação nesta Casa. Com efeito, a escolha das
soluções apontadas é prerrogativa de cada parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.426/2007.
Sala das Comissões, 8 de abril 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 1.720/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Elisa Costa,
“dispõe sobre a identificação de usuário em estabelecimento de
acesso público à Internet”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 25/10/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.

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

Fundamentação
A proposição em estudo obriga os estabelecimentos comerciais que

oferecem serviços de locação de computadores para acesso à internet
a criar e a manter, pelo prazo de dois anos, cadastro dos clientes, o
qual deverá conter o nome e o número da identidade, o Protocolo
Internet – IP – do computador utilizado, a data e o período de sua
utilização.

Conforme consta na justificação do projeto, os computadores dos
citados estabelecimentos têm sido utilizados para a prática de
atividades ilegais por meio da internet, não havendo controle nem
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cadastro de seus usuários, o que dificulta a identificação dos autores
dos chamados “cibercrimes”.

Observa-se a intenção de estabelecer critérios mais rigorosos para a
utilização dos serviços disponibilizados pelas “lan houses” e pelos
cibercafés, conforme ficaram conhecidas as milhares de lojas desse
setor comercial, espalhadas por todo o País.

Inicialmente, em relação aos aspectos sobre os quais deve esta
Comissão se manifestar, esclarecemos que a proposição em estudo
versa sobre segurança pública.

A esse respeito, é importante destacar que a Constituição da
República, em seu art. 144, determina ser a segurança pública dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio.

A Constituição mineira, em seu art. 2o, V, estabelece que, entre os
objetivos prioritários do Estado, está a criação de condições para a
segurança e a ordem públicas.

Sabe-se que os estabelecimentos em questão são normalmente
freqüentados por crianças e adolescentes. Ao inibir a prática de
delitos, a medida em questão resguardará a segurança e a saúde dos
menores, afastando os delinqüentes desses estabelecimentos e, por
conseguinte, de sua convivência.

Por sua vez, a Carta da República insere na órbita da competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal a proteção à
infância e à juventude.

Observa-se, pois, que esta Casa Legislativa está a exercer sua
competência suplementar, prevista no art. 24, § 2º, da Constituição da
República, inexistindo, ademais, qualquer vedação a que se instaure,
no caso, o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

No entanto, em observância ao princípio da consolidação das
normas jurídicas, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo
nº 1, acrescentando dispositivo à Lei nº 16.685, de 2007, que
estabelece normas para os estabelecimentos comerciais que
oferecem serviços de locação de computadores para o acesso à
internet e a prática de jogos eletrônicos.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.720/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, que estabelece

normas para os estabelecimentos comerciais que oferecem serviços
de locação de computadores para o acesso à internet e a prática de
jogos eletrônicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 2º-A:
“Art. 2º-A - Os estabelecimentos de que trata esta lei ficam

obrigados a criar e a manter atualizado cadastro dos clientes,
contendo os seguintes dados:

I - o tipo e o número do documento de identidade apresentado;
II - o endereço e o telefone;
III - o equipamento usado, bem como os horários do início e do

término de sua utilização;
IV - o Protocolo Internet - IP - do equipamento usado.
§ 1º - O cadastro de que trata o “caput” deste artigo será mantido

por, no mínimo, dois anos.
§ 2º - Os dados serão armazenados por meio eletrônico, ficando

proibida sua divulgação, exceto mediante expressa autorização do
cliente, pedido formal de seu representante legal ou ordem judicial.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.956/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
“institui a política estadual de proteção ao nascituro e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Trabalho, da
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Previdência e da Ação Social.
Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, analisar os

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
Fundamentação

A proposição em análise pretende instituir uma política estadual de
proteção ao nascituro, com o objetivo de zelar pela garantia de seus
direitos, estabelecendo para tanto uma articulação entre o poder
público e as organizações da sociedade. Pretende-se, em linhas
gerais, desenvolver programas de saúde sexual e reprodutiva,
capacitar profissionais de saúde para fornecer apoio médico e social
para gestantes, amparar jovens vítimas de abuso sexual e
conscientizar os estudantes das escolas públicas sobre os direitos do
nascituro.

A proteção ao nascituro e à gestante e o combate à violência sexual
são matéria de extrema relevância no direito pátrio, com repercussão
na esfera do direito à vida, dos direitos humanos, dos direitos à saúde
e dos direitos das mulheres. Ultrapassam a órbita do direito,
abrangendo o campo da sexualidade e da reprodução feminina.

A matéria tem guarida no Texto Constitucional, que, em seu art. 226,
estabelece que “a família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado”. No § 7º do mesmo dispositivo o planejamento familiar,
fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, também ganha sede constitucional,
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos
para o exercício desse direito. Prevê ainda o § 8º do referido
dispositivo que o Estado assegurará a assistência à família, na pessoa
de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a
violência no âmbito de suas relações.

Os direitos do nascituro, desde a sua concepção, já estão
assegurados no art. 2º do Código Civil Brasileiro. Também o Código
Penal Brasileiro, no capítulo que trata dos crimes contra a vida, prevê
pena de detenção para a prática de aborto provocada pela gestante
ou com o seu consentimento (arts. 124 e 125). O Código prevê ainda
duas situações em que o aborto não é crime: quando a gravidez é
resultante de violência sexual ou para salvar a vida da gestante (art.
128). Vê-se que, ao dispor sobre o aborto, a nossa legislação penal
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busca preservar o direito à vida e proteger o nascituro na medida em
que estabelece normas rígidas para impedir a interrupção da gravidez.

Não encontramos óbice de natureza jurídica à tramitação da matéria
uma vez que o estabelecimento de políticas públicas está dentro da
competência do Estado. Ademais, não há no Texto Constitucional
reserva de iniciativa para tratar da matéria. É de destacar que a
proposição não estabelece norma que interfira no “modus operandi”
do Poder Executivo e não atribui competências especificas para órgão
desse Poder; propomos, todavia, a supressão do art. 4º da proposição
que trata de matéria orçamentária de competência privativa do Poder
Executivo.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.956/2007 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 4º.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.959/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alienar os imóveis que
especifica.

Publicada no ”Diário do Legislativo” de 20/12/2007, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça para ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Em 11/3/2008, esta Comissão solicitou que a proposição fosse
baixada em diligência ao Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, proprietário dos imóveis, a fim de
que se manifestasse sobre a pretendida alienação e esclarecesse a
situação dos bens, e ao autor, para que encaminhasse cópia dos
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registros dos imóveis.
Recebidas as informações solicitadas, passamos à análise do

projeto de lei.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.959/2007 tem por escopo obter autorização
legislativa para que possam ser alienados os seguintes imóveis de
propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg:

1 - uma área com 50.416m², situada no lugar denominado Fazenda
do Bom Jesus, no Município de Contagem, registrada sob o nº 45.810,
no Livro nº 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Contagem;

2 - oito lotes na Quadra A e dois na Quadra B, totalizando uma área
de 4.120m², localizada no Município de Betim, registrada sob a
matrícula nº 12.438, a fls. 7 do Livro 3-N, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Betim;

3 - vinte e duas salas no 18º pavimento do Edifício Caxias–
Condomínio, localizado na Avenida Amazonas, nº 115, Centro, no
Município de Belo Horizonte, com área total de 808,95m², registradas
sob os nºs 7.594 a 7.615, no Livro 2, do Cartório do 4º Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte;

4 - área de 554.216,45m², constituída por dois terrenos contíguos,
localizados em local denominado Fazenda Vargem do Betim, no
Município de Betim, registrados sob os nºs 82.949 e 82.950, no Livro 2
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim;

Inicialmente, cabe ressaltar que, de acordo com os arts. 1º e 2º da
Lei Complementar nº 109, de 2003, o Ipsemg é uma autarquia com
autonomia administrativa e financeira, integrante da administração
indireta do Estado, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão,
que tem por finalidade prestar assistência médica, hospitalar,
farmacêutica, odontológica e social a seus beneficiários e gerir o
regime próprio de previdência nos termos da Lei Complementar nº 64,
de 25/3/2002.

O art. 18 da Constituição do Estado estabelece que a alienação de
bens públicos depende de autorização legislativa, avaliação prévia e
licitação. O § 5º desse dispositivo estabelece que suas normas se
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aplicam às autarquias e fundações públicas.
No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, em seu
art. 17, subordina tais alienações à existência de interesse público
devidamente justificado, além de também exigir autorização
legislativa, avaliação e licitação na modalidade de concorrência,
mesmo para as entidades autárquicas e fundacionais que integram a
administração indireta.

Com relação ao interesse público, o art. 2º do projeto determina que
os recursos provenientes das referidas transações serão destinados
única e exclusivamente às áreas de saúde do Ipsemg, principalmente
na ampliação do Hospital Governador Israel Pinheiro e aquisição de
equipamentos necessários à sua atividade finalística, o que vem ao
encontro do interesse e da necessidade de seus beneficiários.

O parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que as alienações
serão precedidas de avaliação a cargo de comissão a ser designada
pelo Presidente do Instituto. Torna-se, portanto, necessária a previsão
de licitação, conforme determina a legislação em vigor.

Durante a análise deste projeto de lei, o Deputado Adalclever Lopes
apresentou emenda com o objetivo de incluir em seu art. 1º os
seguintes bens:

1 - área com aproximadamente 1.476m², constituída pelo lote 25A e
partes dos lotes 26A e 27 do Quarteirão 4-C, situada na Avenida do
Contorno, nº 3.219, Bairro Santa Efigênia, no Município de Belo
Horizonte, registrada sob o nº 29.607, no Livro 2, do Cartório do 2º
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte;

2 - lote com 360m², localizado na Rua Tia Nica, nº 360, Vila Rica, no
Município de Araxá, registrado sob o nº 6.946, a fls 225 do Livro 3-V,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araxá.

Cabe ressaltar que o Vice-Presidente do Ipsemg manifestou-se
favoravelmente à alienação pretendida pelo projeto de lei em análise,
inclusive dos bens relacionados na emenda, informando que os
terrenos de características rurais - incisos I, II e IV do art. 1º da
proposição - não têm utilidade para o Instituto e correm o risco de
serem invadidos; o conjunto de salas do Edifício Caxias - inciso III do
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art. 1º - está ocioso há mais de  cinco  anos; a área da Av. do
Contorno - inciso V a ser incluído - está sendo parcialmente utilizada
por uma drogaria, cujas atividades poderão ser transferidas para outro
local; e o lote em Araxá - inciso VI a ser incluído - possui uma
edificação que necessita de benfeitorias de custo elevado e que sua
alienação não prejudicará as atividades da unidade regional instalada
na cidade.

Diante dessas considerações, torna-se imprescindível a
apresentação do Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, com o
objetivo de adequar o texto do projeto de lei à legislação vigente e
incluir mais dois imóveis.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.959/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - Ipsemg - a alienar os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Instituto de  Previdência  dos Servidores do Estado

de Minas Gerais - Ipsemg - autorizado a alienar os seguintes imóveis:
I - uma área com 50.416m² (cinqüenta mil quatrocentos e dezesseis

metros quadrados), situada no lugar denominado Fazenda do Bom
Jesus, no Município de Contagem, registrada sob o nº 45.810, no
Livro nº 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Contagem;

II - imóvel na Quadra A constituído pelos lotes nº 1, com área de
495m² (quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados), nº 2, com
área de 420m² (quatrocentos e vinte metros quadrados), nº 3, com
área de 410m² (quatrocentos e dez metros quadrados), nº 4, com área
de 408m² (quatrocentos e oito metros quadrados), nº 5, com área de
405m² (quatrocentos e cinco metros quadrados), nº 6, com área de
400m² (quatrocentos metros quadrados), nº 7, com área de 397m²
(trezentos e noventa e sete metros quadrados) e nº 8, com área de
395m² (trezentos e noventa e cinco metros quadrados); e, na Quadra
B, os lotes de nº 1, com área de 430m² (quatrocentos e trinta metros
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quadrados) e nº 2, com área de 360m² (trezentos e sessenta metros
quadrados), totalizando a área de 4.120m² (quatro mil cento e vinte
metros quadrados), localizada no Município de Betim, registrada com
a matrícula nº 12.438, a fls. 7 do Livro 3-N, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Betim;

III - 22 salas, nºs 1.801 a 1.822, do 18º pavimento do Edifício
Caxias-Condomínio, localizado na Avenida Amazonas, nº 115, Centro,
no Município de Belo Horizonte, com área total de 808,95m²
(oitocentos e oito vírgula noventa e cinco metros quadrados),
registradas, respectivamente, sob os nºs 7.594 a 7.615, no Livro 2 do
Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte;

IV - imóvel com área total de 554.216,45m² (quinhentos e cinqüenta
e quatro mil duzentos e dezesseis vírgula quarenta e cinco metros
quadrados), constituído por dois terrenos contíguos, localizados em
local denominado Fazenda Vargem do Betim, no Município de Betim,
registrados sob os nºs 82.949 e 82.950, no Livro 2 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Betim;

V - imóvel com área aproximada de 1.476m² (mil quatrocentos e
setenta e seis metros quadrados) constituído pelo lote 25A e partes
dos lotes 26A e 27 do Quarteirão 4-C, da 8ª Seção Suburbana,
situado na Avenida do Contorno, nº 3.219, Bairro Santa Efigênia, no
Município de Belo Horizonte, registrado sob o nº 29.607, no Livro 2 do
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte;

VI - imóvel com área de 360m² (trezentos e sessenta metros
quadrados), localizado na Rua Tia Nica, nº 360, Vila Rica, no
Município de Araxá, registrado sob o nº 6.946, a fls. 225 do Livro 3-V,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araxá.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação dos
imóveis relacionados no “caput” deste artigo serão destinados às
áreas de saúde do Ipsemg, especialmente, na melhoria das condições
de funcionamento do Hospital Governador Israel Pinheiro.

Art. 2º - As alienações de que trata esta lei serão precedidas de
avaliação e licitação a cargo de comissão a ser designada pelo
Presidente do Ipsemg.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.141/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Délio Malheiros, “obriga os
bancos de dados, os cadastros de consumidores e os serviços de
proteção ao crédito a comunicar ao consumidor, por carta registrada
na modalidade de Aviso de Recebimento – AR –, a negativação do
seu nome”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2008, foi a proposta
distribuída a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o ar. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O projeto em apreço pretende disciplinar a forma de ser comunicado

ao consumidor o cadastramento de seu nome em bancos de dados
mantidos pelas entidades que armazenam dados utilizados para
verificação da qualidade do crédito que é disponibilizado ao possível
financiador de um produto ou serviço.

Segundo o autor da proposta, a medida cogitada tem o objetivo de
garantir ao consumidor, além do direito à informação escrita sobre a
existência de pedido de negativação de seu nome nesses bancos de
dados, a certeza e a segurança de que tal comunicação se dará a
tempo e no modo devido. Complementa, ainda, alegando que tais
empresas remetem cartas simples ao consumidor, que, muitas vezes,
se extraviam ou são encaminhadas para endereços inexistentes.

A comunicação da inclusão referida, mediante remessa de
correspondência, com aviso de recebimento, por certo evitará
transtornos e constrangimentos aos consumidores, que, muitas vezes,
se vêem com o nome negativado, em decorrência da utilização
indevida de cópia de documentos, em processos de empréstimo de
dinheiro ou financiamento de bens de consumo por pessoas
inescrupulosas. Essas situações ocorrem diuturnamente e decorrem
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da falta de critério dos fornecedores para a conferência dos
documentos e da certificação relativa à identidade da pessoa que
pratica fraudes dessa natureza, aproveitando-se, exatamente, da
fragilidade do sistema.

Esse quadro tem levado o Poder Judiciário a decidir um expressivo
número de ações de consumidores que buscam excluir os nomes
desses bancos de dados, bem como reparar a afetação moral, que
representa a perda de crédito.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, constante na Lei nº
8.078, de 11/9/90, dispõe sobre a matéria em seu art. 43, obrigando a
comunicação por escrito ao consumidor da abertura de cadastro,
ficha, registro e dados pessoais e de consumo. O mencionado
dispositivo, entretanto, não disciplina a forma de remessa dessa
comunicação ao consumidor, sendo omisso, também, sob esse
aspecto, o Decreto nº 2.181, de 20/3/97, que dispõe sobre a
organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC -,
estabelece as normas gerais de aplicação das sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/90, revoga o Decreto
nº 861, de 9/7/93, e dá outras providências.

Pode-se constatar que o art. 24 da Constituição da República atribui
competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal
para legislar sobre produção e consumo.

Compete à União, diante dessas circunstâncias, editar as normas
gerais sobre a matéria, que se encontram consubstanciadas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e aos Estados, de
forma residual, suplementar a legislação existente, pormenorizando as
aludidas normas com o propósito de tornar sua aplicação mais efetiva.

Esta Casa Legislativa, por seu turno, detém a prerrogativa de dispor
sobre “matéria de legislação concorrente, de que trata o art. 24 da
Constituição da República” (art. 61, XVII, da Constituição mineira),
exatamente conforme ocorre no caso em análise.

Não existe, por outro lado, nenhuma vedação a que se instaure, no
caso, o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos ser oportuna a formulação da Emenda nº 1, que
confere nova redação ao art. 3º do projeto, de modo a uniformizar a
legislação relativa às penalidades aplicadas àqueles que violam as
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normas protetivas dos consumidores.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.141/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir redigida.

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, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves - Neider Moreira.

COMUNICAÇÕES  DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 8/4/2008, as seguintes

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

Antônio Honório dos Santos, ocorrido em 4/4/2008, em Poços de
Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Ilda de
Souza, ocorrido em 6/4/2008, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/4/2008
Presidência dos Deputados José Henrique e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.255
a 2.261/2008 - Requerimentos nºs 2.184 a 2.191/2008 -
Requerimentos dos Deputados Deiró Marra e Sargento Rodrigues -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte e de
Cultura - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; questão de ordem; discurso do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Deiró Marra e Sargento Rodrigues; deferimento -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Weliton Prado - Requerimento do Deputado Almir Paraca;
deferimento; discurso do Deputado André Quintão - Inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses -

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 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 Carlos Pimenta, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Antônio Nazareno Guimarães Mendes, Reitor da Ufla,

prestando informações relativas ao Requerimento n°1 .886/2008, da
Comissão de Educação.

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei n º 1.979/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nº1.979/2008.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando
os resultados dos programas 0178 - Desenvolvimento do Ensino
Superior e 0179 - Atendimento à Educação Infantil, de
responsabilidade da Uemg e da Secretraria de Educação,
respectivamente. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento n°1.791/2008,  da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Sebastião Navarro Vieira Filho, Prefeito Municipal de Poços
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de Caldas, agradecendo os votos de congratulações pela 4º
colocação no Índice Nacional de Responsabilidade Social formulados
por esta Casa com base no Requerimento nº 1.803/2008, do
Deputado Dinis Pinheiro.

Do Sr. Itamar Ribeiro de Rezende, Presidente em exercício da
Câmara Municipal de Uberaba, encaminhando requerimento da
Vereadora Marilda Ribeiro Resende, aprovado por essa Casa
Legislativa, em que solicita seja aprovado o Projeto de Lei nº
531/2007, que dispõe sobre a instituição do serviço social escolar na
rede estadual de ensino. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 531/2007.)

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da Emater-MG (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 1.780 e  1.781/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.712/2007, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Claudio Maia de Barros, Promotor de Justiça do Estado em
Montes Claros, prestando informações relativas ao Requerimento nº
2.056/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Valera, Promotor de Justiça da Promotoria
Especializada de Defesa do Meio Ambiente em Nova Ponte,
encaminhando ata de reunião realizada nessa Promotoria com a
presença do Ministério Público, representantes dos órgãos ambientais
locais e pescadores da região, na qual discutem questões dos
pescadores durante a piracema. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário de
Educação, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.495/2007, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Rodolfo Guimarães Filho, da Superintendência de Apoio à
Infra-Estrutura Municipal da Secretaria de Transportes (2),
encaminhando a relação de convênios celebrados por essa Secretaria
nos meses de novembro e dezembro de 2007. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Reinaldo Marcos Batista Teixeira, Chefe de Gabinete do
Reitor da Unimontes, prestando informações relativas ao
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Requerimento nº 1.562/2007, do Deputado Carlin Moura.
Do Sr. David Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato dos

Detetives de Polícia do Estado de Minas Gerais, em que solicita seja
definida a data da realização da audiência pública da Comissão de
Administração Pública para discutir o atendimento médico e hospitalar
prestado pelo Ipsemg aos servidores do Estado e o Projeto de Lei
Complementar nº 35/2007, do Governador do Estado. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar nº 35/2007.)

Da Sra. Elmara Aparecida Medeiros, Diretora da Escola Municipal
de Maria Nunes, no Município de Diamantina, solicitando a doação por
esta Casa de um “data show” e uma filmadora para a referida escola.
(- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Wagner Eduardo Ferreira, Presidente da Fundação
Educacional Lucas Machado, convidando esta Casa para o evento de
entrega da Medalha Mérito Educacional e Saúde Professor Lucas
Machado e de abertura do 2º Simpósio Interdisciplinar Internacional de
Residência, Especialização e Pós-Graduação Médica-2008, da
Faculdade de Ciência Médicas de Minas Gerais.

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 2.255/2008
Faz adequação de legislação estadual ao disposto na Lei Federal nº

11.301, de 2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - No âmbito do Estado, consideram-se funções de magistério

as exercidas pela categoria funcional de Professor ou Especialista em
Educação, quando forem desempenhadas exclusivamente em
estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da regência de turma, as de
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico, consoante o disposto na Lei Federal nº 11.301, de 2006.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de abril de 2008.
Cecília Ferramenta - Maria Lúcia Mendonça.
Justificação: Este projeto tem por objetivo a adequação da

legislação estadual ao disposto na Lei Federal nº 11.301, de 2006.
O referido diploma alterou o art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (Lei Federal nº 9.394, de 1996), que passou a vigorar
acrescido do seguinte dispositivo:

“Art. 67 - (...)
§ 2º - Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art.

201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério
as exercidas por professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico”. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006.)

Não é recente o debate quanto ao correto sentido da expressão
“funções de magistério”. A legislação educacional refere-se com certa
freqüência às funções de magistério ao dispor sobre o profissional de
educação. Entretanto, não existia um dispositivo legal que definisse
clara e objetivamente o que seria função de magistério. Na verdade,
havia uma série de divergências no tocante ao correto significado da
expressão, sendo freqüente uma interpretação restritiva, considerando
funções de magistério as que consistissem exclusivamente na
atividade de lecionar em sala de aula.

Com a edição da Lei n º 11.301, de 2006, originada de projeto de lei
da Deputada Neyde Aparecida (PT-GO) e sancionada pelo Presidente
da República, o Congresso Nacional, em legítima interpretação
autêntica, esclareceu que a atividade própria de professor abrange
também a orientação pedagógica, coordenação e direção escolar,
pois não faria sentido desestimular que tal profissional aceitasse o já
pesado ônus de dirigir uma escola ou de assumir sua coordenação
pedagógica.

Destarte, em face do exposto, apresento este projeto de lei,
solicitando o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.256/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

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

Divinópolis o seguinte imóvel de propriedade do Estado, com área de
7.600m2 situado no referido Município, registrado no Livro nº 2 do
Registro Geral de Imóveis de Divinópolis, Matrícula nº 28083, com as
seguintes características, medidas e confrontações: um terreno com
área de 7.600,00m2 (sete mil e seiscentos metros quadrados), situado
no lugar denominado “Cangalheiros”, que começa na divisa que faz
com a Siderúrgica Valinhas, Antônio Ferreira e Alvimar Joaquim de
Sousa; segue em divisa com a Siderúrgica Valinhas em 76m; volve à
direita em 116m, confrontando com José Ribeiro e José Gonçalves
Filho; volve à direita em 74m, confrontando com Clodoaldo Ladeira e
outros; volve à direita em 108m, indo ao ponto inicial com Antônio
Elias Ferreira.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à implantação de Distrito de Base Tecnológica, com incubadoras e
pequenas empresas do gênero. Tais empreendimentos terão
importante repercussão na área socioeconômica do Município.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2008.
Doutor Rinaldo
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de terreno de propriedade do Estado de Minas Gerais ao Município de
Divinópolis, à implantação do Distrito de Base Tecnológica, com
incubadoras e pequenas empresas do gênero.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação
desse imóvel de propriedade do Estado pela necessidade de
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implantação de empreendimentos com reflexos socioeconômicos e
considerando a privilegiada localização do terreno, o que facilita em
muito a consecução de tais objetivos. Assim, apresentamos este
projeto de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta
Casa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.257/2008
Declara de utilidade pública a entidade Associação Comunitária de

Ação Social, Cultural e de Comunicação - Acascc -, com sede no
Município de Formiga.

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

Comunitária de Ação Social, Cultural e de Comunicação - Acascc -,
com sede no Município de Formiga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2008.
Doutor Rinaldo
Justificação: Fundada em 24/7/96, a Associação Comunitária de

Ação Social, Cultural e de Comunicação - Acascc - tem sede em
Formiga. Sua diretoria é composta de membros de reconhecida
idoneidade moral e que não são remunerados pela função que
exercem.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como finalidades, entre outras, prestar assistência social a grupos
vulneráveis; promover a eficiente gestão comunitária das atividades
associativas de apoio à cultura e de comunicação; combater a fome e
a pobreza; proteger o meio ambiente, por meio da integração com
entidades afins que atuam na promoção de campanhas educativas e
projetos de recuperação ambiental; e proteger a família, a gestante, a
mãe, a criança e o idoso, através da integração com órgãos e
entidades dessas áreas. A entidade não faz nenhum tipo de
discriminação no desenvolvimento de suas ações.

Por sua importância e por atender plenamente os requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.
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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 2.258/2008
Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Logistas de

Formiga - CDL -Formiga -, com sede em Formiga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes

Logistas de Formiga - CDL - Formiga -, com sede em Formiga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2008.
Doutor Rinaldo
Justificação: Fundada em 10/2/95, a Câmara de Dirigentes Logistas

de Formiga -CDL - Formiga -, com sede em Formiga, possui Diretoria
composta de membros de reconhecida idoneidade moral, não
remunerados pela função que exercem.

É entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos. Tem como
finalidades, entre outras, ser parte do sistema representativo da FCDL
- MG, filiada a ele, e ter suas macrodiretrizes por esta orientadas;
amparar, defender, orientar, coligar e representar (no âmbito
municipal) os seus legítimos interesses e de seus associados junto
aos poderes públicos, também perante o Judiciário, na qualidade de
substituto processual, na forma dos dispositivos legais e
constitucionais; promover a aproximação dos empresários, de modo a
estimular o companheirismo e o espírito de colaboração constantes e
promover o esclarecimento da opinião pública sobre as funções sócio-
econômicas do comércio, da indústria, dos agronegócios e dos
serviços prestados à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto, pois a instituição atende plenamente os
requisitos legais.

- 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 2.259/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Nova Geração Matheus e
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Marcos, com sede no Município de Astolfo Dutra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Nova Geração

Matheus e Marcos, com sede no Município de Astolfo Dutra.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O Grupo Nova Geração Matheus e Marcos, com sede

no Município de Astolfo Dutra, entidade civil sem fins lucrativos, de
finalidade filantrópica e de caráter educacional, cultural e assistencial,
visa, entre outros objetivos, promover a melhoria da qualidade de vida
das pessoas, desenvolvendo programas de promoção da saúde, da
educação, do lazer e do bem-estar da comunidade, coordenando e
supervisionando ações no campo da assistência social e amparando
crianças, adolescentes e idosos carentes.

O processo que tem como objetivo a declaração de sua utilidade
pública encontra-se legalmente amparado e cumpre as exigências da
Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade 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.

- 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 2.260/2008
Dispõe sobre o registro e divulgação dos índices de violência contra

a mulher no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre o registro e divulgação dos índices de

violência contra a mulher no Estado.
Parágrafo único - Consideram-se, para efeitos desta lei, violência

contra a mulher os delitos estabelecidos na legislação penal,
praticados contra mulher, e, em especial, os constantes dos arts. 5º e
7º da Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006 (Lei Maria da Penha).

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Defesa Social publicará,
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semestralmente e organizados por região, disponibilizando-os para
consulta, os seguintes dados sobre violência contra a mulher no
Estado:

I - número de ocorrências registradas pelas Polícias Militar e Civil,
por tipo de delito;

II - número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil, por
tipo de delito;

III - número de inquéritos policiais encaminhados ao Ministério
Público e ao Poder Judiciário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: São indiscutíveis os avanços conquistados pela

humanidade nas áreas da saúde, educação, tecnologia e direitos
sociais e políticos, nos últimos anos. No entanto, a histórica e cultural
desigualdade entre homens e mulheres, apesar das conquistas
femininas em vários campos, perdura ainda em pleno séc. XXI. A
violência é, ainda, a forma encontrada pelos homens para resolver os
conflitos resultantes do sentimento de posse e domínio que nutrem
com relação às mulheres.

Pesquisas nacionais e internacionais apontam que as mulheres são
as maiores vítimas da violência dentro da própria casa. Os dados são
assustadores. Segundo a Anistia Internacional, mais de 1 bilhão de
mulheres no mundo (uma a cada três) foram espancadas ou forçadas
a manterem relações sexuais ou sofreram outro tipo de abuso, quase
sempre cometido por amigo ou parente.

Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em 2001,
apontou que, no Brasil, quase 2.100.000 mulheres são espancadas
por ano, sendo 175 mil por mês, 5.800 por dia, 243 por hora, 4 por
minuto e 1 a cada 15 segundos. Segundo a Sociedade Mundial de
Vitimologia - IVW -, ligada ao governo da Holanda e à ONU, o Brasil é
o país que mais sofre com violência doméstica: 23% das mulheres
brasileiras estão sujeitas a este tipo de violência.

Por tudo isso, há anos o movimento de mulheres e feminista luta
para dar visibilidade a esse drama vivido pelas brasileiras, que
independe de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura,
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nível educacional e religião. Como resultado desta luta, a Constituição
Federal de 1988, ao dispor sobre a proteção à família, estabeleceu,
em seu art. 228, § 8º: “O Estado assegurará a assistência à família na
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações”.

O Brasil é, também, signatário de vários documentos que delegam
ao Estado a responsabilidade pela erradicação, prevenção e punição
da violência de gênero. Diversas leis foram criadas para coibir a
violência doméstica e sexual contra a mulher. Entre elas, podemos
destacar as Leis Federais nºs 11.106, de 28/3/2005 (discriminação de
gênero); 10.886, de 17/6/2004 (tipificação da violência doméstica), e
10.778, de 24/11/2003 (notificação compulsória pelos serviços de
saúde).

Finalmente, em agosto de 2006, foi sancionada a Lei Federal nº
11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que é, hoje,
um dos mais importantes instrumentos de enfrentamento e prevenção
à violência doméstica e familiar contra as mulheres. A referida lei
tipifica esse tipo de violência como crime e a caracteriza como
violação dos direitos humanos. Ela prevê medidas inéditas de
proteção às vítimas, que vão desde a saída do agressor do domicílio e
a proibição de que se aproxime fisicamente da mulher agredida e dos
filhos até o direito de a mulher reaver seus bens e cancelar
procurações conferidas ao agressor, além de possibilitar a prisão em
flagrante ou preventiva do agressor.

No entanto, uma das maiores dificuldades encontradas para o
enfrentamento da violência contra a mulher é a falta de dados sobre o
fenômeno. E, certamente, essa falta dificulta também, a criação de
políticas públicas para formação da rede de atendimento necessária
para o pleno cumprimento da Lei Maria da Penha. A finalidade deste
projeto é sanar essa lacuna.

Além disso, o acesso a dados confiáveis e periódicos sobre o
fenômeno criminal e sua distribuição geográfica e temporal ajudará,
também, na avaliação das políticas em curso. A divulgação desses
dados servirá, ainda, para dar maior visibilidade ao problema e
facilitará a participação popular, não somente cobrando do Estado o
cumprimento de suas obrigações, mas também sugerindo ações
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baseadas em informações precisas.
A sociedade patriarcal definiu o papel social do homem como

provedor, dominador e dono do saber e o da mulher como submissa e
incapaz. O resultado é uma sociedade desigual onde impera a
violência sexual e de gênero. O desafio da atualidade - e o objetivo
deste projeto - é contribuir para o desenvolvimento de ações que
previnam, punam e erradiquem a violência contra a mulher.

Diante da importância desta iniciativa, conto com a colaboração de
meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.261/2008
Declara de utilidade pública a Liga Municipal de Desportos 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 Liga Municipal de

Desportos de Sabará, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2008.
Wander Borges
Justificação: O esporte desenvolve a afetividade, as percepções, a

expressão, o raciocínio e a criatividade, motivo pelo qual representa
importante instrumento de socialização, educação, promoção de
saúde, identidade cultural e cooperação dos povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização
das Nações Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a
adoção do esporte como instrumento de políticas públicas
direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 25/8/42, visando tornar o esporte vigorosa ferramenta de
inclusão social, foi fundada a Liga Municipal de Desportos de Sabará,
entidade civil, sem fins lucrativos, que objetiva dirigir, difundir e
incentivar a prática do futebol amador no Estado.

A Federação, além de promover e incentivar a prática desportiva,
presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que desenvolve
ações que visam atender as crescentes necessidades e demandas da
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população por esporte, sobretudo o destinado a pessoas em situação
de vulnerabilidade social e econômica, tendo por principal propósito
contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão
social.

O citado trabalho social consiste no incentivo ao envolvimento da
comunidade e de pessoas carentes de lazer e espaços destinados
aos acontecimentos esportivos, privilegiando a participação de
crianças e adolescentes.

Frise-se, ainda, que o estatuto da entidade contempla como
objetivos: dirigir, difundir, aperfeiçoar, fomentar, fiscalizar e disciplinar
a prática do futebol amador, organizar e administrar campeonatos e
torneios que dirige, servindo ao Município, ao Estado e à União como
meio de promoção de atividades que contribuam com a formação do
ser humano.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela Liga
Municipal de Desportos de Sabará.

- 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 2.184/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Faculdade de Medicina
de Itajubá por seu 40º aniversário. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.185/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Helena Mansur
por sua recondução ao cargo de Presidente da Associação dos
Funcionários Aposentados do Estado de Minas Gerais - Afaemg. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 2.186/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Casa Falci por seu
centenário. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.187/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa
Luzia pelo 316º aniversário de fundação dessa cidade. (- À Comissão
de Assuntos Municipais.)
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Nº 2.188/2008, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sgt. BM Walter Gomes de
Magalhães e ao Centro de Operação de Bombeiros - Cobom - pelo
desempenho do serviço Disque 193. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 2.189/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia sejam
solicitados ao Secretário de Saúde esclarecimentos acerca do
programa de urgência e emergência, principalmente no que se refere
ao apoio à região Norte de Minas e aos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.190/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à celebração de
convênio com o Município de Riacho dos Machados para construção
de UBS rurais nos Povoados de Queté e Peixe Bravo.

Nº 2.191/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo à Copasa-MG e ao Secretário de Transportes e
Obras Públicas com vistas ao saneamento, em caráter emergencial,
dos sete córregos e rios que cortam a cidade de Pedra Azul.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Deiró Marra e Sargento Rodrigues.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte e de Cultura.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,
com muita honra, do Sr. João Cox, Presidente da empresa de
telecomunicação Claro, e da Sra. Cristiana Kumaira, Diretora Regional
da Claro em Minas Gerais. Agradecemos a presença dos senhores.
Hoje o Sr. João Cox será mais um cidadão mineiro a receber o título
de Cidadão Honorário desta Capital.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, TV Assembléia, meus amigos e amigas. Ocupo esta
tribuna para manifestar-me a respeito do episódio ocorrido em meu
gabinete na manhã de hoje. Diariamente, e reiteradamente, há mais
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de nove anos, quando tenho o prazer de aqui estar, costumo chegar a
esta Casa por volta das 7 horas. Hoje, ao chegar, fui informado pelos
seguranças da garagem de que agentes da Polícia Federal se
encontravam na porta do meu gabinete, sob a coordenação do Dr.
Américo, Delegado Federal. Imediatamente, dirigi-me ao gabinete e
me apresentei às autoridades policiais, abrindo as portas para que,
segundo constava no auto de busca e apreensão, os agentes
procedessem à busca de documentos.

Confesso-lhes que naquele momento senti-me fortemente abatido,
mas, dentro do meu compromisso de vida parlamentar por tantos anos
nesta Assembléia, não criei nenhum obstáculo a nenhuma
investigação que levasse a efeito as diligências determinadas por
autoridade policial. Fiz questão de recepcionar os agentes policiais às
7h30min. Não poderia ser de outra forma, embora fosse meu gabinete
privativo, asilo da nossa atividade. Mas entendi, olhando no retrovisor
da minha história, do meu passado e de minha família, que estava
franqueada a investigação de busca e apreensão.

Após essa iniciativa minha, o ilustre Dr. Américo, ao me
cumprimentar, destacou que foi um gesto de grandeza deste
parlamentar abrir o seu gabinete e que não havia absolutamente nada
que estivesse envolvendo a figura do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Fiz muita questão de procurar saber e fui informado de que se tratava
de um assessor parlamentar de nome Jacó Soares.

A partir daí, colaborei, e muito, com todo o processo investigatório,
desde o primeiro momento até o fim, dando toda orientação e
informação à polícia para que fosse efetivada, se algo fosse
constatado, a busca inserida no mandado de busca e apreensão.
Permaneci no meu gabinete com os agentes policiais, cujo tratamento
foi respeitoso, cordial e solícito. E durante duas horas e meia,
enquanto eu ajudava prestando todas as informações e
esclarecimentos, foram apreendidas tão-somente duas agendas
telefônicas do assessor parlamentar.

Tenho a obrigação - e o faço também por respeito - de comunicar a
todos os parlamentares, pela solidariedade que recebi desde a
primeira hora da manhã de hoje em decorrência desses fatos, que
eles não se direcionaram à pessoa do Deputado, mas, sim, ao agente
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parlamentar. Qualquer dos caríssimos Deputados poderia ser o alvo
dessa investigação de que foi o meu gabinete em função de uma
operação da Polícia Federal, desencadeada em Brasília para
apuração de fatos, em que consta o nome de assessor do meu
gabinete.

Destaco e agradeço a todos a solidariedade já recebida e que tem
sido reiterada constantemente pelos meus colegas e pelos nossos
Prefeitos. Entendi, caríssimos colegas, que naquele momento não
deveria curvar-me para debater; pelo contrário, como advogado e
como parlamentar, fizemos todo o possível para que a investigação
transcorresse de forma calma e serena. Ao encerrar, o próprio
Delegado Federal fez questão de me agradecer e de destacar a minha
grandeza ao abrir as portas do gabinete, lembrando que foram
vistoriados e verificados tão-somente os documentos que se
encontravam na mesa desse meu assessor; nada mais se solicitou ou
se indagou a respeito de documentos que estavam na mesa de
qualquer outro assessor, para apurar qualquer questão relativa aos
fatos.

Assim, nem nada se relaciona com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
nem a própria instituição está em xeque ou sendo averiguada, mas
tão-somente o meu assessor, que hoje foi submetido a essa
determinação judicial, que fez recair sobre meu gabinete essa busca e
apreensão. Sinto-me na obrigação de fazer esse esclarecimento a
todos porque nós, parlamentares, que temos tantos assessores,
poderíamos ser alvo desse tipo de procedimento, o que espero não
venha a ocorrer. Mas tenho absoluta certeza de que não poderia ser
conduzida de outra maneira essa operação, de que fiz absoluta
questão de participar e acompanhar, colaborando com a própria
Polícia Federal.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Hely Tarqüínio.
O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Neste momento, meu

querido amigo Deputado Dalmo Ribeiro, quero solidarizar-me com V.
Exa. e cumprimentá-lo pelo seu comportamento, que todos conhecem,
de lisura e educação, como se vê na maneira com que V. Exa.
recepcionou esse equivocado mandado de busca e apreensão de
documentos. Esse fato desagradável deve-se às circunstâncias e à
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coincidência de uso de espaço também por seu assessor, que é alvo
de investigação, e a quem, ainda, tenho certeza, V. Exa. considera
como sempre considerou. Mas, na presunção de que ele tenha algum
envolvimento, a Polícia federal invade o seu gabinete, apesar de ter
solicitado.

Acho que isso tinha de acontecer de uma maneira, em primeiro
lugar, formal, porque se trata aqui do Poder Legislativo. Ali é sua casa,
não é seu asilo, porque V. Exa. está trabalhando ainda pelo Poder
Legislativo e representa, com muita dignidade, sua Ouro Fino, sua
região Sul mineira, e tem feito muito por Minas Gerais, juntamente
com todos os que aqui nos encontramos. Até certo ponto - é questão
de opinião -, quero apoiar-me na minha idéia de que invadiram seu
domicílio na Assembléia Legislativa sem antes comunicar-lhe. Ainda
que houvesse algum envolvimento do assessor, essa busca e
apreensão é muito pesada quando se trata de um agente público, de
um parlamentar. Isso tem sinal de ditadura. Precisamos reagir contra
essa atitude, levando também ao conhecimento do Poder Legislativo o
expediente vertical que usaram esta manhã neste Poder Legislativo.
Quero solidarizar-me com V. Exa. porque conheço a sua história. Sou
seu companheiro desde o dia em que chegou aqui. Todas as suas
ações e atitudes, além de respaldados pela ética e pela educação,
sempre foram construtivas. Agora, na presunção de que um assessor
esteja envolvido numa denúncia, numa investigação que, segundo
fiquei sabendo, já tem mais tempo... E houve tempo também para
avisar V. Exa. e não colocá-lo como presumível réu, presumível
denunciado. De qualquer maneira, houve uma atitude exagerada de
quem foi encarregado de fazer essa busca e apreensão. Queremos
aqui repudiar esse ato, num primeiro momento. Num segundo
momento, queremos prestar-lhe solidariedade e dizer-lhe que isso é
uma coincidência e todos corremos o risco de acontecer conosco
porque, quando nos transformamos em homem público, nossa vida
fica presumidamente no ideário do povo, hoje tão fadado a atirar
pedras em qualquer parlamentar, em qualquer agente público. E sua
atitude sempre foi a de buscar transformar a sociedade, construir uma
sociedade mais organizada, exatamente fazendo com que a
Constituição coincida, na prática, com as atitudes de parlamentar e de
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cidadão. Precisamos sobretudo humanizar mais as nossas atitudes na
hora de tomar posições. Seria o caso de essa busca e apreensão ser
mais humana, não agredir, não apunhalar repentinamente um
parlamentar, quem quer que seja desta Casa, ainda que esteja
presumidamente envolvido em alguma fraude ou procedimento
negativo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa.
O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Gostaria de dizer que a

sua história fala da sua honestidade, da sua competência e do seu
entendimento, sobretudo jurídico, que muito tem contribuído na
Comissão de Justiça, durante toda a sua trajetória nesta Casa,
trazendo luz para nós, como pessoa do ramo jurídico, esclarecendo
uma série de dificuldades, sendo mediador entre este Parlamento e o
governo, entre o Poder Judiciário e o governo, entre o Ministério
Público, a Defensoria Pública. V. Exa. é um exemplo para todos nós.

Portanto, quero aqui dar o testemunho do seu exemplo e dizer-lhe
que esse episódio é equivocado, passageiro, e que o povo, tomando
conhecimento, tenho certeza, estará do seu lado, como esta Casa e
todos nós, parlamentares. Quero traduzir mais uma vez a minha
admiração e o meu aplauso e estar solidário com V. Exa. em todos os
momentos nesta Casa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Deputado Hely Tarqüínio, muito
obrigado pela solidariedade. Com muito prazer, concedo aparte ao
ilustre Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, como Secretário-Geral do PSDB em Minas Gerais,
quero falar aqui em nome do partido e manifestar a nossa admiração
e solidariedade. É importante que a imprensa tenha responsabilidade
de deixar muito claro que o episódio ocorrido hoje não tem
absolutamente nada a ver com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Além
disso, não arranha nenhum ápice, nenhuma agulha, a grande
biografia do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que trabalha com ética e
seriedade, que é respeitado e admirado na Assembléia Legislativa.
Foi um fato isolado de um dos seus funcionários que agia por conta
própria; aliás, não há como impedir que alguém faça isso. Por
coincidência, ele trabalhava também no gabinete de V. Exa. Todavia,
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agia por conta própria e está sendo investigado por seus próprios
atos, que em nada se misturam com a ação política ou pessoal do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Quero aqui dizer para toda Minas Gerais que o Deputado Dalmo
Ribeiro não está sendo investigado, processado nem teve o seu
gabinete invadido pela Polícia Federal. Pelo contrário, foi uma ação da
Polícia Federal, que estava atrás de um cidadão que agia por conta
própria, aliás utilizando o gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Gostaria de parabenizar a segurança da Assembléia Legislativa pela
maneira como agiu. A Polícia Federal, ao entrar... Não foi permitida a
sua entrada. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva foi convidado a
colaborar com a Polícia Federal. Aliás, colaborou e a ajudou nas
investigações, pois é um homem ético e sério.

Sr. Presidente e ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em nome do
PSDB de Minas Gerais, quero manifestar - aliás, não digo
solidariedade - a nossa total admiração e dizer, mais uma vez, que
não se trata de ação alguma da polícia contra o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. O PSDB o admira e o tem com muito orgulho entre os
seus quadros. Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Lafayette de
Andrada. Concedo aparte, com muito prazer, ao Deputado Sargento
Rodrigues, a quem agradeço, mais uma vez, a solidariedade e a
presença em nosso gabinete.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, quero cumprimentá-lo e dizer que tudo foi dito pelo
ilustre Deputado Lafayette de Andrada. Portanto, temos muito pouco a
acrescentar. Chegamos juntos a esta Casa e efetivamente tomamos
posse no dia 1º/2/99. Já estamos convivendo com V. Exa. há
aproximadamente 10 anos nesta Casa. Temos aqui a tranqüilidade de
falar da lisura, da ética, do comportamento sério, comprometido e,
acima de tudo, propositivo nas suas ações como parlamentar.
Qualquer um que passa por uma situação como essa sabe que,
muitas vezes, há pessoas que ficam até evitando-a, pensando que o
companheiro está com lepra. Não é nada disso. Estive no gabinete de
V. Exa. quando tomei conhecimento do fato. Como Presidente da
Comissão de Segurança Pública desta Casa, dirigi-me ao seu
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gabinete para hipotecar apoio e solidariedade e saber o que estava
acontecendo de fato. Acompanhamos a ação da Polícia Federal,
focada exatamente da forma que V. Exa. descreveu ali, com mandado
de busca e apreensão. De pronto e imediato, como pessoa de bem e
honrada que é, V. Exa. abriu as portas do seu gabinete. V. Exa.
realmente não tinha nada a se preocupar com aquela diligência no
seu gabinete, desencadeada pela Polícia Federal, que foi prontamente
atendida. Portanto, quero expressar o respeito e o apreço que
sentimos por V. Exa. Certamente uma pessoa comprometida, séria e
honrada como V. Exa. não agiria de forma diferente. V. Exa. está de
parabéns pelo equilíbrio, pela sensatez e, acima de tudo, pela
transparência como conduziu aquele momento em que a Polícia
Federal chegou ao seu gabinete. Portanto, mantemos o respeito e a
admiração por V. Exa. Tenha na nossa pessoa a solidariedade como
Deputado, como homem e, certamente, como mais um que deseja
contribuir com a sociedade mineira. Aliás, recentemente, a PEC
apresentada por V. Exa. dirimiu o conflito de transição de Prefeitos, de
um para o outro, a fim de evitar uma série de transtornos. V. Exa.,
como Deputado, teve a preocupação de apresentar à sociedade algo
propositivo, algo que realmente contribua para a democracia,
especialmente no Estado de Minas Gerais. Portanto, parabéns a V.
Exa. pela transparência e serenidade com que conduziu essa
situação. Tenha da nossa parte o nosso respeito e a nossa
admiração.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado
Sargento Rodrigues. Ouço, com muito prazer, o Deputado Carlos
Mosconi, nosso companheiro do Sul de Minas.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Quero manifestar a minha
solidariedade ao meu amigo Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
conterrâneo do Sul de Minas. Gostaria de cumprimentá-lo pela
maneira serena, altiva e tranqüila com que enfrentou essa situação.
Como todos sabemos, V. Exa. não tem nada a ver com isso. Trata-se
de problema de um funcionário seu. A polícia chegou para entrar no
seu gabinete, e V. Exa. a recebeu com altivez, serenidade e
tranqüilidade, abrindo o seu gabinete e colocando-o à disposição da
polícia de forma tranqüila. Quero cumprimentá-lo pelo seu ato, que
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mostra muito bem a transparência e caráter de V. Exa. Conheço-o
muito bem, pois trabalhamos politicamente na mesma região. V. Exa.
é de Ouro Fino, cidade do Sul de Minas que todos prezamos, e faz um
trabalho notável em toda essa região. Com a sua disposição e
dedicação, V. Exa. tem hoje o seu trabalho reconhecido em toda a
nossa região e em todo o Estado. Tem também a admiração e o
respeito desta Casa pela maneira com que age na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Portanto, quero também, meu caro Deputado Dalmo, cumprimentar
a diretoria desta Casa, que agiu com absoluta serenidade, abrindo
com tranqüilidade as portas da Assembléia para qualquer
investigação, uma vez que esta Casa, assim como V. Exa., não deve
nada. Quero manifestar aqui, meu caro Deputado Dalmo Ribeiro, a
minha admiração, o meu respeito e a certeza que temos em relação à
atitude transparente de V. Exa. A lisura com que age aqui dignifica o
seu trabalho e esta Casa. Um abraço e muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa. Ouço
com muita alegria o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro,
também gostaria não de prestar a nossa solidariedade, mas de estar
ao lado de V. Exa. cumprimentando-o pelo seu procedimento, que não
poderia ser diferente, pela sua postura e conduta. Também tive o
privilégio de conhecê-lo, ingressamos juntos nesta Casa há 10 anos.
Acredito que não há nada que desabone a sua conduta, não há
dúvida alguma para nenhum de nós, Deputados, quanto a isso.

Neste momento, quero também cumprimentar toda a Casa pela
postura, mas gostaríamos de solicitar, Deputado Dalmo, à Mesa - não
sei como - que estudasse uma maneira de divulgar esse
acontecimento à imprensa, pois não podemos deixar de reconhecer
isso. Lembro-me muito bem quando cheguei aqui hoje, a primeira
notícia que tivemos foi que o gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro
havia sido invadido. Então, penso, como muito bem expôs o Deputado
Lafayette de Andrada, que essa situação deve ficar muito bem
esclarecida para que não prejudique essa imagem tão bem
conquistada nesta Casa pelo ilustre Deputado.

Então, algo tem que ser feito para evitar esse efeito maléfico que,
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infelizmente, pode afetar a imagem do querido Deputado. Quero
deixar aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento pelo seu trabalho
e, sobretudo, por sua competência e ética. Todos nós que
trabalhamos com pessoas em nossos gabinetes, infelizmente,
estamos sujeitos a acontecimentos como esse, portanto cada vez
mais precisamos esclarecer de maneira definitiva o que aconteceu
aqui nesta amanhã, nesta Assembléia.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço ao Deputado Fábio
Avelar e ouço, com muito prazer e honra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, faço este aparte para trazer a solidariedade da Bancada da
Oposição, do PT e do PCdoB. Todos reconhecemos a grande figura
política e o grande homem honrado que V. Exa. é e queremos
parabenizá-lo por seu comportamento e conduta, pela forma como
agiu aqui hoje, o que só engrandece esta Casa. Deixo aqui registrada
a solidariedade do PT e do PCdoB nesta Casa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa. Com
muita honra, concedo aparte ao Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, neste momento quero trazer-lhe meu abraço e,
especialmente, minha solidariedade pelo modo tão cortês com que V.
Exa. atendeu a visita que a Polícia Federal fez nesta manhã,
cumprindo um mandado judicial. O modo como V. Exa. e a própria
diretoria da Casa conduziram a questão mostra a grandeza do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e é muito importante que este
Parlamento, mais uma vez, hipoteque solidariedade a V. Exa. não
apenas como Presidente da nossa comissão mais importante, a de
Justiça, mas também como o grande jurista a que todos nós
recorremos nas questões importantes. V. Exa., neste momento, foi um
grande exemplo de postura e de atitude para todos nós, portanto
receba o meu abraço pessoal. Já estive com V. Exa. pessoalmente
pela manhã, mas faço questão de, neste Plenário, também trazer o
meu abraço pelo modo muito diligente com que V. Exa. lidou com a
questão. Ela realmente pode trazer algum tipo de preocupação, mas
V. Exa. a apresentou de um modo que mostrou a sua lucidez. Um
grande abraço.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a V. Exa. e, com muito
prazer, ouço o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, estou aqui em nome do DEM para dizer que sua experiência
como advogado e parlamentar há vários anos foi revelada por sua
categoria ao receber o mandado de busca e apreensão de
documentos em seu gabinete. Esta Casa, por meio de seu Presidente,
o Deputado Doutor Viana, abriu-se para que a Polícia Federal
adentrasse. V. Exa. fez o mesmo em seu gabinete. Eles foram
corteses, cumpriram sua obrigação, olharam o que deveriam e
chegaram à conclusão de que V. Exa. nem a Casa não têm nada a
ver com a questão. O problema é com um funcionário desta Casa, em
meio a cerca de 2 mil que aqui trabalham, e tenho certeza de que nem
V. Exa. nem esta Casa nada têm a ver com as ações desse
funcionário que trabalha com você. Devo deixar claro que a Polícia
Federal tem feito um grande trabalho no Brasil e em Minas Gerais,
mas não consegui entender até o momento qual foi o prejuízo
causado aos cofres públicos de que estão falando -
R$200.000.000,00. Não entendi. Talvez V. Exa., como advogado,
possa explicar-me. Se estão usando um documento falso, algum
documento para sacar esse dinheiro do Fundo de Participação dos
Municípios, para mim esse dinheiro pertence ao Município, e não a
outro órgão. Ainda não consegui compreender onde está o prejuízo
dado à Nação brasileira.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a V. Exa. e ouço, com
muito prazer, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, geralmente chego cedo, e seu gabinete já está aberto. O nosso
amigo Borges, meu xará, sempre me convida para tomar um café com
V. Exa. Sei que se levanta muito cedo, faz sua caminhada e, logo em
seguida, se debruça no trabalho. Quero parabenizá-lo pela forma
altaneira e respeitosa com que se comportou em relação a todos
esses fatos. Isso demonstra claramente a todos nós que sua
consciência determinou, até como jurista, a necessidade de se
cumprir aquela regra do jogo da forma posta.

Isso nos alegra, mas, ao mesmo tempo, preocupa-nos na outra



553

ponta porque cada um de nós tem adversários políticos espalhados
por este Estado. E que fique bem claro aqui, para toda Minas Gerais,
que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, que tem militância no
Estado, especialmente na região do Sul de Minas, não tem nada a ver
com o episódio aqui hoje verificado. O que a polícia veio fazer aqui foi
um complemento das investigações que começaram na rua e que, por
acaso, caiu sob um determinado funcionário, um Agente Parlamentar
lotado no gabinete de V. Exa. Que isso fique claro. E assim como foi
V. Exa., poderia ter sido qualquer um de nós, outro Deputado. Porque,
atualmente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Srs. Deputados, nós não
temos condições de avaliar o que nossos filhos fazem nas ruas
diariamente. Há um ditado muito antigo, Bispo Gilberto: “Os dedos das
mãos não são iguais aos dedos dos pés”. Então, existe toda essa
coincidência de fatos que podem ser usados por alguns maldosos
para denegrir a imagem de V. Exa.

Mas eu sei que aqueles que o acompanham, os seus eleitores e
aquele povo que V. Exa. defende nesta Casa, andando centenas e
centenas de quilômetros no Estado de Minas Gerais, hão de
reconhecer que V. Exa. não tem nada a ver com esse episódio. E vão
também divulgar que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva é dos homens
honrados, probo, correto, de retidão, de caráter e que tem contribuído
sobremaneira para a qualidade, o crescimento e o desenvolvimento
de Minas Gerais. Nota dez para V. Exa. pela postura que teve na
parte da manhã, nesta Casa, bem como os outros órgãos da
Assembléia Legislativa, em especial, a Diretoria-Geral, o pessoal da
segurança e à própria polícia, que se postou também de forma
respeitosa com esta Casa, especialmente com V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Deputado Arlen
Santiago, é uma honra ouvi-lo.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Meu caro amigo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, não me inteirei ainda da violência que foi
praticada contra V. Exa. Não tenho elementos necessários para
avaliar o caso. Sei que V. Exa. foi vítima de uma violência, o que é
comum na vida pública. As pessoas que estão na vida pública estão
realmente expostas. E principalmente o Poder Legislativo, que, sem
sombra de dúvida, tem sido a Geni do Brasil, com tantas pessoas que
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trabalham tanto. Conheço tantos Deputados Federais fantásticos,
Senadores, Deputados Estaduais aqui nesta Casa, com os quais
aprendi a conviver e a respeitar, e, na avaliação pública, o Legislativo
está lá em baixo.

Tenho a grande alegria de conhecer V. Exa., de conhecer a
Dalvinha, sua esposa, de saber da figura maravilhosa que V. Exa. é,
do grande advogado, daquele amigo real, aquele conselheiro bom das
horas difíceis, aquele parlamentar-formiguinha que enche de honra
todos os que votam em V. Exa. E sei que o Poder Legislativo não foi o
seu gabinete, o Poder Legislativo foi mais uma vez violentado por
essas cenas que estamos vendo constantemente no Brasil, de
pirotecnia, cenas que realmente têm feito até com que a população
não acredite mais nas nossas instituições. O que acontece? Vai lá,
prende e faz, depois vai ver o que realmente aconteceu.

Tenho visto inúmeras pessoas serem extremamente agredidas,
sendo que depois fica comprovado que nada houve de errado, ficando
em nós uma grande mágoa.

Conheço você, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, eu e a Laís
conhecemos sua esposa, a Dalva, gostamos de vocês e temos a
certeza do grande homem público, pai de família e amigo que é.
Quero que você, que sofreu hoje essa violência contra você e contra
seu mandato, torne-se mais forte. Essa é uma pequena adversidade
que já passou e a qual, tenho certeza, você vai tirar de letra. É nas
adversidades que nos tornamos mais fortes. Quero que você aceite
minha amizade cada dia mais firme, porque gosto de você, tenho
respeito por você e por sua família. Quem de nós não passa por
adversidades? Há poucos dias mesmo, tive de levar à Justiça um
Vereador, o qual me atacou e me caluniou simplesmente porque o
Prefeito mandou. Tive de levá-lo à Justiça e, ao final, fizemos um
acordo no sentido de que ele fizesse uma doação para o Proerd de
Pirapora, a fim de que a Polícia Militar pudesse comprar o Leão e
ajudar um pouco mais nesse belo trabalho. Então, gostaria de dizer
aqui, Dalmo Ribeiro Silva, que, a cada dia, quero ser mais seu amigo.
Quero irmanar-me aqui com seus eleitores, que, se estivessem aqui,
falariam para as câmaras, para toda a Minas Gerais, que realmente
votam em um Deputado que a cada dia cresce mais. V. Exa. entrou
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aqui com 20 mil votos e hoje é um dos campeões de voto; é uma das
pessoas que mais trabalha nesta Casa, encaminhando projetos de lei,
trabalhando nas comissões, buscando recursos para a população.
Você é um exemplo de homem público, e quero, cada dia mais, ser
seu amigo e poder estar com você e com sua família.

Quero falar para a Dalva e para seus filhos que eles devem se
orgulhar desse homem que está aqui, nesta tribuna, chamado Dalmo
Ribeiro Silva, com quem os seus colegas se orgulham de trabalhar.
Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa.,
Deputado Arlen Santiago. Concedo um aparte ao ilustre Deputado e
amigo Carlos Pimenta.

Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero também fazer coro
com todos os pronunciamentos feitos nesta tarde ao companheiro
Dalmo, pronunciamentos de apoio, de solidariedade, mas queria,
acima de tudo, trazer o meu testemunho da idoneidade e da coragem
do cidadão Dalmo Ribeiro Silva. Qualquer cidadão de bem, qualquer
pessoa que queira contribuir para que tenhamos, para que possamos
ter, cada vez mais, um Estado digno, um país democrático, aberto e
transparente, e para que possamos viver com dignidade, que nossos
filhos possam crescer e possamos ter esperança nas gerações
futuras, esse cidadão tem de agir assim como V. Exa. agiu hoje. V.
Exa. foi a pessoa que abriu seu gabinete, levou, ao interior do seu
gabinete, os agentes da Polícia Federal que também cumpriam suas
obrigações, mostrando que quem não deve não teme. V. Exa. mostrou
que a democracia que tanto defendemos tem de ser praticada, que
não pode ser apenas uma peça de retórica. Temos de viver e de
vivenciar essa democracia. V. Exa. foi tranqüilo como sempre, durante
todos esses anos. Eu o conheço há tantos anos e tenho por V. Exa.
um grande apreço e uma enorme admiração pela sua postura, pelo
seu comportamento ético, cortês e amigo quando precisamos. V. Exa.
tem hoje meu apoio, minha solidariedade e minha admiração. Da
mesma forma como V. Exa. demonstrou essa índole que vem de
berço, as autoridades deste país também deveriam agir dessa forma.
Tenho dito que a Polícia Federal é uma das instituições que mais
defendemos e admiramos, mas ela não pode, quando se trata de um
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fato como esse, agir dessa maneira, muito mais para ficar sob as
luzes do holofote que propriamente para cumprir com suas
obrigações. E digo isso porque tenho um respeito muito grande pela
Polícia Federal.

Agora mesmo estamos vendo diversos Prefeitos saindo algemados
de suas casas, de seus gabinetes, presos por um fato que virá à tona
amanhã, por meio da imprensa, que detalhará o que está ocorrendo.
Muitos desses Prefeitos estão sendo reféns, vítimas, presas fáceis de
pessoas que chegam lá prometendo tudo. Acho, então, que, primeiro,
a polícia tem de procurar esses lobistas que chegam aos Municípios
oferecendo mundos e fundos, querendo trazer facilidades para os
Municípios. Muitos dos Prefeitos, não a totalidade, na boa-fé, acabam
“embarcando numa canoa furada”.

Solidarizo-me, então, com esses Prefeitos corretos, idôneos, que
estão hoje presos, com suas famílias passando por um verdadeiro
vexame e por dificuldades. Eles, às vezes, movidos pela vontade de
servir mais ao Município, estão passando por essas dificuldades. No
devido momento trataremos desse assunto.

Cabe-me trazer a solidariedade a esses companheiros. Não tenho,
diretamente, nenhum Prefeito ligado ao meu gabinete, mas conheço
alguns deles que estão sendo presos hoje, por trabalharem e por
quererem o melhor para seus Municípios.

Receba, pois, Deputado, o meu abraço e a minha solidariedade.
Tenho a certeza absoluta de que o assunto será esclarecido. Trata-se
de um funcionário do gabinete de V. Exa. que goza de grande
prestígio aqui nesta Casa, diga-se de passagem. São fatos da época
em que ele nem era assessor parlamentar de V. Exa., pois, salvo
engano, era funcionário da Prefeitura de Medina. É um homem
evangélico, uma pessoa que tem um bom nome nesta Casa, de boa
família. Espero que ele tenha condições de explicar isso à Polícia
Federal e à sociedade.

Quero, então, Deputado, cumprimentá-lo pela postura firme e
decidida de quem não deve e não tem o que temer. V. Exa. não deve
e não teme nada. Adentraram o seu gabinete pessoas que foram
cumprir o seu papel. Parabéns. Continue sendo sempre esse Dalmo
de nome limpo, essa pessoa amiga, esse pai de família exemplar e
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esse político que merece todo o nosso respeito e toda a nossa
admiração. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Concedo aparte, com muito prazer, ao Deputado Ademir
Lucas.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro: o
Deputado Lafayette de Andrada, em nome da Bancada do PSDB, já
se manifestou. Poderíamos fazer nossas as palavras dele. Não me
contento só com isso. Gostaria de fazer duas observações. Quem
conhece sua biografia política sabe que V. Exa. tem como norma
primar pela correção, pela ética e pela dignidade na vida pública.
Quem conhece sua biografia pessoal sabe o grande jurista que é, o
homem de leis, que dirige nesta Casa a mais importante das
comissões, com uma postura séria, ilibada, correta, que é a Comissão
de Justiça. Como cidadão, V. Exa. demonstrou o equilíbrio, a
prudência, em nenhum momento se intimidou, até por ser
absolutamente inocente; é vítima dessa iniciativa. Repito, em nenhum
momento V. Exa. demonstrou preocupação, uma vez que sabe que
não procedem essas iniciativas em relação ao nome de V. Exa. A
Assembléia inteira, do funcionário mais simples ao mais graduado de
todos os seus colegas aqui da Assembléia Legislativa, sabe que V.
Exa. é um homem de bem, de reputação ilibada e que não
poderíamos esperar outra atitude que não fosse receber, encaminhar
e liberar o seu gabinete para a diligência necessária. Mais do que
solidariedade, é o nosso reconhecimento pelo homem de bem que V.
Exa. é. A solidariedade é apenas pelo constrangimento, tema que
gostaria de discorrer na segunda parte deste pronunciamento.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, fui Deputado desta Casa na época
da ditadura. Durante meu atual mandato tenho-me assustado muito.
Na época da ditadura, houve uma atentado a esta Assembléia;
colocaram uma bomba em um banheiro do andar térreo. O
Presidente, à época - não me lembro se era o Deputado Genésio
Bernardino ou o Deputado Dalton Canabrava - não permitiu, não
consentiu que as Polícias Militar, Civil e Federal adentrassem o Poder
Legislativo para fazer perícia. E quando os policiais chegaram aqui,
ainda que devidamente autorizados, tiveram de deixar as armas do
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lado de fora, ou seja, entraram desarmados. Hoje, encontram-se nos
corredores Oficiais de Justiça a constranger e a intimidar Deputados.
Ademais, outras instituições costumam entrar nesta Casa de qualquer
forma. Fico pensando: que Poder é este? Já é um Poder desarmado,
não possui nenhuma forma de se impor na mídia e, agora, acontece
isso. Lembro-me do caso do Ministério Público em Divinópolis. Vários
Deputados foram citados indevidamente naquela ação extemporânea,
absurda, descabida. Escolheram as pessoas a ser citadas, pois, como
vimos, pessoas que ocupam cargos federais não foram incluídas, mas
vários Deputados e suplentes estaduais e federais foram citados. Na
época, os Oficiais de Justiça andavam pelos corredores citando as
pessoas, entre as quais as que eram lembradas em virtude de
questões eleitorais. Hoje, entram no gabinete de V. Exa. Portanto,
preocupo-me muito com isso, e até já conversei sobre o assunto com
o Deputado Mauri Torres. Como a Assembléia vai-se comportar diante
desses episódios? Esta Casa não pode aceitar esse tipo de atitude.
Não me refiro à diligência, mas à forma como agem. V. Exa. é uma
pessoa de bem, facilitou tudo; então, adentraram o seu gabinete e
fizeram o que quiseram. Como V. Exa. não tem nada a temer, abriu
seu gabinete. Todavia, a questão não se limita ao gabinete do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, mas abrange toda a instituição, toda a
Assembléia Legislativa. Atualmente, instituições estranhas a este
Poder se sentem no direito de vir aqui, com ou sem mandado, citar as
pessoas. Ou seja, não esperam para fazer isso no local adequado,
vêm atuar aqui dentro. Lembrei-me de episódio ocorrido na época da
ditadura, momento em que, mesmo a Assembléia tendo sido vítima de
um atentado terrorista, não foi permitido aos policiais entrar aqui
dessa maneira. Como disse, deixaram as armas lá fora e, com a
autorização do Presidente, entraram nesta Casa. Faço, então, este
registro. Já conversei com o Líder, Deputado Mauri Torres, mas não
tive oportunidade de conversar com o Presidente em exercício,
Deputado Doutor Viana. Procurei-o, mas não o encontrei. A exposição
da Assembléia me preocupa muito, pois qualquer cidadão se julga no
direito de vir aqui intimidar, amedrontar e constranger os membros do
Poder Legislativo. Fica aqui a minha solidariedade e o meu apoio. Na
verdade, V. Exa. nem precisa disso, pois quem conhece a história
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sabe do que estou falando. Entretanto, gostaria de ressaltar
publicamente que V. Exa. tem nosso apreço, consideração, carinho e
respeito, em virtude do Deputado, cidadão, pai e profissional que é.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado. Com muito
prazer, concedo aparte ao Deputado Durval Ângelo e, em seguida, à
caríssima amiga Deputada Ana Maria Resende.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputada Ana Maria
Resende, por favor, fale primeiro.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Amigo Deputado
Dalmo, as dificuldades acontecem na vida de todos nós, e Deus
permite que elas aconteçam para testar a nossa fortaleza e para que
sejamos cada vez mais fortes e resistentes. Tenho certeza de que
isso acontece com V. Exa; e com seu gabinete para que V. Exa. seja,
a partir de hoje, mais severo com os princípios, forte e companheiro
nosso. V. Exa., para mim, aqui na Assembléia, é um guru. É uma
fonte aonde vou buscar informações acerca da legislação.

Tenho orgulho de ser sua companheira de partido. Quero dizer ao
seu eleitorado, à sua base eleitoral que podem, com certeza, confiar
nesse parlamentar que defende esse povo que tanto necessita do seu
carinho e da sua atenção.

Para comprovar que estamos realmente confiantes e que eles
podem confiar, quero propor aqui, Deputado Dalmo, que façamos
todos nós, do seu partido, um documento, que coloquemos nos jornais
de divulgação da sua terra que acreditamos e confiamos nesse
parlamentar honesto, sério e trabalhador. Se nós confiamos, eles
também podem estar certos da sua seriedade e da sua honestidade.

Que Deus o abençoe. Seja cada vez mais forte. Não abaixe a
cabeça; ao contrário isso serve para que V. Exa. levante a cabeça,
porque V. Exa. tem a certeza da nossa confiança. Deus está lá para
dar-lhe a mão, para V. Exa. ser cada vez mais forte, mais amigo e
mais companheiro dessa gente que o ama tanto. Muito obrigada. Que
Deus o abençoe.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, querida Deputada
Ana Maria. Concedo aparte ao Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Dalmo, amigo e
companheiro de vários mandatos. Gostaria de não ser repetitivo, mas
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não tem jeito. Diante desse fato, não tem jeito ficarmos, talvez em um
lugar comum, reprisando e repetindo algumas coisas. Entendo que
esse fato merece uma reflexão. Primeiro, a respeito de sua pessoa, a
quem todos conhecemos: um advogado sério, respeitado na OAB, no
Sul de Minas e aqui em Belo Horizonte, que sempre pautou sua vida
pela causa da justiça. Elegeu-se Deputado talvez de uma forma
imprevisível, com outras lideranças regionais, que aparentemente
tinham maior representação. Mas houve uma demonstração clara do
povo. Primeiro, o cansaço com essas lideranças; segundo, o respeito
ao seu nome.

O fato de V. Exa. ter chegado aqui de alguma forma nessa
imprevisibilidade, onde outras lideranças já estavam ocupando cargos
públicos, já é um fato muito significativo. Aqui, dentro da Casa, temos
de destacar a sua postura séria, ética, ocupando o cargo de
Presidente da comissão mais importante deste Legislativo. Acho que
não paira nenhuma dúvida por parte dos seus colegas.

Entendemos que qualquer circunstância ou mal-entendido que
acontecerem serão esclarecidos ou serão fruto de intenções negativas
dos seus adversários políticos. O seu nome, a sua pessoa, a postura
que V. Exa. tem já fala por si.

O Mestre diz, nos livros maiores: “A árvore se conhece pelo fruto.
Árvore boa produz bons frutos; árvore má produz maus frutos”. V.
Exa. é uma árvore boa. E este Legislativo tem orgulho de tê-lo aqui
como Deputado, como parlamentar.
  Sobre o acontecido de hoje, eu até concordo em parte com o
Deputado Ademir Lucas, porque acho que é uma grande perda do
nosso Poder, do exercício pleno do nosso Poder. Mas nesse episódio,
Deputado Ademir Lucas, acho que quem ganha é a democracia.
Havia uma ordem judicial, um mandado de busca e apreensão e um
mandado de prisão. Acho que este Poder Legislativo deu uma
demonstração de que não estamos acima da lei, que nós cumprimos
as leis. Houve um mandado claro.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Talvez o fato de entrarem armados no

prédio mereça encaminhamento de questão de ordem à Mesa.
Qualquer agente público, mesmo com ordem judicial, pode entrar aqui
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armado? Acho que isso precisa ser esclarecido e devemos elaborar
uma norma a respeito do assunto. Entendo que não, mas dizem até
que Deputados andam armados, o que seria um mau exemplo.
Ninguém pode estar armado dentro do Plenário, dentro da
Assembléia. Isso é norma regimental. Encaminho, pois, esta questão
de ordem à Mesa: mesmo com mandado judicial de busca e
apreensão, qualquer que seja a força policial pode entrar armada
aqui?

Quero destacar que ganha a democracia e ganha V. Exa. O
Delegado que comandava a operação, ao sair daqui, ficou surpreso
com a forma fina e pronta com que V. Exa. liberou computador, mesa,
sala do assessor, possibilitando à Polícia Federal fazer o seu trabalho.
V. Exa. foi elogiado pelo Delegado, que disse que nem sequer em
outros órgãos do próprio Executivo federal houve um auxílio, uma
colaboração tão pronta. Certamente esse é um episódio a mais que
enriquece a biografia de V. Exa., que faz aumentar a admiração e o
respeito por sua pessoa.

O susto, o trauma, é situação normal para as pessoas de bem - e só
não passa por isso quem não é do bem. Deus e Nossa Senhora
ajudarão a consolar o seu coração e o de sua família. Parabéns pela
postura, pela firmeza, pela aula de democracia que V. Exa. e este
Parlamento deram, demonstrando que aqui se respeitam as leis.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Ouço, com muito
prazer, o Deputado Fahim Sawan.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Obrigado pelo aparte,
Deputado Dalmo. Apesar de o nosso partido ter se manifestado
amplamente, por meio dos Deputados Carlos Mosconi e Lafayette de
Andrada, também não poderia deixar de manifestar a minha
solidariedade, a minha admiração e principalmente o meu respeito
pelo Deputado que demonstrou ser para todos nós seus amigos, seus
parceiros e companheiros de partido nesta manhã. Deputado Dalmo,
quero deixar aqui essa sinalização. Sei que muitos ainda desejam
falar, e o tempo se está esgotando, mas não poderia deixar de dizer a
V. Exa. que este parlamentar, Deputado Fahim Sawan, seu colega e
amigo, tem o maior respeito e admiração pelos seus atos,
principalmente a partir de hoje, quando passei a admirá-lo ainda mais.
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Parabéns pela postura! Que Deus abençoe a sua família e V. Exa.,
conduzindo-o sempre aos melhores caminhos.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Ouço, com muito
prazer, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado Dalmo, há
cerca de 15 dias, tivemos a oportunidade de falar sobre o golpe militar
de 31 de março, que passa desapercebido. Não é comemoração; não
é lembrança. O que estamos vendo hoje no nosso país é a volta da
ditadura, quando o Poder Legislativo praticamente não é reconhecido
pelas autoridades. Eles fazem o que querem. Hoje a invasão da
Polícia Federal à Assembléia Legislativa demonstrou, mais uma vez, o
que tenho denunciado: a fraqueza do Poder Legislativo. Não temos
apenas de ser solidários a V. Exa. pelo seu passado ou presente e
pelo seu caráter. Temos de ficar juntos para combater esses abusos
que a Polícia Federal tem cometido quase todos os dias. Como
alguém pode ser preso sem saber o motivo?

Por que não houve investigação, para que essa pessoa pudesse ser
levada a dar explicações? Primeiro, prendem, para depois apurar,
apenas com o único objetivo de desgastar a classe política, Prefeitos
do interior e Deputados.

Amanhã, a imprensa não vai dizer que havia um funcionário de V.
Exa. que poderia estar envolvido, mas sim que isso aconteceu no
gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O desgaste já aconteceu,
Deputado Durval Ângelo. Não adianta o Deputado ter sido cortês com
a Polícia Militar, porque ele já foi condenado, e esse era o objetivo.
Aliás, essa Juíza que deu o mandado tem de dar explicações. Ela não
pode expedir um mandado de qualquer forma.

Isso tem acontecido na maioria das operações policiais, com os
Juízes de plantão, que expedem o mandado de prisão sem analisar as
conseqüências e o pedido. É contra isso que precisamos voltar a
discutir. Aliás, o Congresso Nacional precisa posicionar-se frente aos
abusos que estamos vendo quase que diariamente.

Na maioria das operações da Polícia Militar, primeiro, eles avisavam
à Globo e, depois, faziam a operação. Primeiro prende, para depois
apurar. Alguma coisa está errada nisso aí, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, e precisamos reagir.
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Tenho dito aqui que isso se deve a esse comodismo do Parlamento
e do povo, que não reclama de mais nada. É por isso que essas
operações vêm ocorrendo, e ocorrendo em nome da moralidade, mas
esquecendo-se de que cometeram um abuso de autoridade. Como
pode uma pessoa ser presa, algemada, e isso televisionado para o
Brasil inteiro, sem ter o direito de, pelo menos, defender-se por meio
de uma explicação. Primeiro tem de aparecer a condenação para,
depois, fazer todo o procedimento judicial.

Não é apenas a solidariedade a V. Exa., Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, mas também a satisfação de ter toda a Bancada do PMDB a
seu lado. No entanto, ainda falta uma reação urgente da Assembléia
Legislativa, ou melhor, o Parlamento tem de se unir e a Presidência da
Casa posicionar-se a respeito. É preciso cobrar da Juíza que expediu
o mandado o porquê de ela ter ordenado fazer cumprir o mandado
dentro da Assembléia Legislativa, e não na casa do funcionário. É
para desgastar o Deputado? São essas as discussões que
precisamos ter. E mais, precisamos ter coragem.

Não estou dizendo que não queremos uma polícia forte, assim como
um Ministério Público forte, mas a verdade é que eles estão passando
dos limites do abuso de autoridade. Não adianta vir reclamar depois
dizendo que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva é gente muito boa,
porque a condenação já vai ter saído amanhã. Não é esse o papel do
parlamentar. A Assembléia Legislativa tem de reagir; a Mesa tem de
reagir.

Houve episódios parecidos com esse, em que não permitimos que
isso acontecesse nesta Casa, a não ser que, agora, estamos à beira
da ditadura ou que os poderes constituídos não valem mais nada.
Temos de fazer uma denúncia ao Conselho Nacional da Magistratura,
que tem de coibir esses mandados de qualquer forma. Quebra de
sigilo bancário e telefônico é determinado a toda hora por Juízes de
plantão. Enquanto isso, a polícia está aí vigiando todos nós, homens
públicos, e também a própria polícia e o Judiciário. Um investigando o
outro, porque não há mais critério, ou melhor, não temos mais um
poder constituído com força jurídica, um respeitando o outro, nos seus
limites.

Sei do constrangimento que foi para todos nós, e não só para V.



564

Exa. Quando aqui cheguei e tive a informação, fiquei muito
incomodado, porque eu já enfrentei polícia na época da ditadura e
agora estamos começando a enfrentar isso outra vez. Vejam bem o
que a Polícia Militar fez no Independência nesta semana. A Polícia
Militar agora é que determina a norma. A situação inverteu-se.

Precisamos reagir, e este é o momento ideal para isso, um momento
de dificuldade e de problemas. Hoje, foi com V. Exa. e amanhã poderá
ser com o Deputado Fahim Sawan e depois com os Deputados
Adalclever Lopes, Doutor Rinaldo e Paulo Cesar.

Precisamos ser solidários não apenas no caráter mas nos absurdos
e abusos que nos acometem diariamente. Quando há um empresário
envolvido ou uma pessoa de renome, é um estardalhaço, às vezes
sem julgamento e apuração efetiva do fato. Para mim, isso é uma
condenação pública antes de qualquer apuração. Fica minha
indignação com o ocorrido. Estamos do seu lado, e penso que a
Assembléia Legislativa deve se posicionar, a Mesa Diretora deve se
posicionar, mesmo que seja a favor. Ela não pode se ausentar neste
primeiro momento. Não há um membro da direção desta Casa
presente para presidir esta reunião hoje, em que discutimos isso. Se
fosse em outro momento, logicamente haveria uma reação dura do
Parlamento. O que estou dizendo é que queremos que a lei seja
cumprida, que a Polícia Militar tenha preservado seu papel, mas não
podemos permitir os abusos, esses abusos que condeno e combaterei
sempre que tiver oportunidade. O que aconteceu hoje é o prenúncio
de uma ditadura. Ou nós, homens públicos, reagimos ou vamos viver,
de fato, essa ditadura que se prenuncia. Fica nosso abraço e
companheirismo. Não pela situação em si, pois todos conhecem V.
Exa., mas o fato ocorrido merece nosso repúdio e nossa posição firme
contra essa ação da Polícia Federal, da Juíza que expediu o mandado
de quem está presidindo esse processo. É uma irresponsabilidade da
força policial primeiro prender, algemar e mostrar para a opinião
pública e só depois apurar os fatos. É essa a nossa indignação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado. Concedo aparte ao
Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Caro Deputado Dalmo
Ribeiro, em meu nome e do Partido PHS, que represento, não poderia
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deixar de me solidarizar com V. Exa., unindo-me não só aos
parlamentares desta Casa que o conhecem mas também a todos os
assessores e pessoas que convivem com V. Exa. e o admiram. Eu
também, desde o início do mandato, como os demais Deputados,
espelho-me em V. Exa. Conhecemos seus filhos e sua família em
momentos que já estivemos juntos, mesmo que por pouco tempo, e
sabemos da pessoa e do caráter de V. Exa. Só os grandes homens
conseguem passar por grandes tribulações, e, como nunca é dado um
fardo maior do que o coração consegue suportar, tenho certeza de
que V. Exa. mostra e ensina não só a nós mas a todos que participam
deste momento como é a postura de um homem íntegro e digno.
Ficam nosso abraço e solidariedade, e estamos ao lado de V. Exa.
para o que for preciso.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado. Concedo aparte ao
Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Meu amigo e
companheiro nesta Casa, Deputado Dalmo Ribeiro, não quero entrar
no mérito do assunto que provocou a ação. Defendo que, se há algo
errado, deve ser investigado e trazido à luz, sendo aplicado o rigor da
lei dependendo da confirmação de tudo. Portanto, o que aconteceu no
dia de hoje, se tem algum fundamento verdadeiro, creio que o
resultado das investigações e apurações apresentará às pessoas.
Com o que não podemos concordar é que se faça uma inversão dos
fatos, ou seja, que primeiro se condene e depois se investigue.

Parto do princípio de que precisamos caminhar pelos passos lógicos
da ação. Portanto, como disse, não estou aqui condenando a ação,
embora talvez tenha elementos para argüir o seu “modus operandi”,
mas defendendo que o que está errado - assim como o que está
sendo feito de errado - deve ser trazido à luz.

Não venho a este microfone apartear V. Exa. para fazer sua defesa.
Quero crer que para isso basta a vida de V. Exa., como pai de família,
homem bem casado, responsável, que ama sua família. Tenho
aprendido, em minha caminhada, que todo homem de bem, todo
homem que ama e preza a sua família traz uma essência muito boa. E
V. Exa. traz essa essência. Na semana passada, quando estivemos
em sua região, em audiência pública, visitando a nossa fábrica de
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helicópteros, a Helibras, cuja instalação em sua região muito nos
honra, pudemos perceber o carinho e o respeito que as pessoas têm
por V. Exa. Creio que cada Presidente de comissão nesta Casa
preside uma comissão cujo mérito tem muito a ver com o que ele
pensa. Eu, por exemplo, presido a Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo, e em grande parte da minha vida estive
ligado à indústria e ao comércio. V. Exa. preside nesta Casa a
Comissão de Justiça; quero crer, portanto, que ninguém nesta Casa
pode defender mais a Constituição e a justiça do que V. Exa. Assim, a
atitude de V. Exa. ao receber as autoridades da Polícia Federal que lá
estiveram foi muito coerente. E quero crer que não poderia ser outra a
avaliação dos agentes federais que lá estiveram senão a de que V.
Exa. os recebeu com toda educação e, principalmente, na defesa de
princípios constitucionais e de justiça. Aqueles que convivem com V.
Exa. nesta Casa há mais tempo do que eu certamente têm uma
opinião mais formada, mas, no pouco tempo de convivência neste
Parlamento, pude perceber o quanto V. Exa. é de fato uma pessoa
respeitada dentro e fora dele.

Posso fazer esta fala também em nome da Bancada do PMDB, que
foi até ao seu gabinete abraçá-lo, não com preocupação ou com
alguma interrogação sobre o que teria feito o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, mas com solidariedade, sabendo que V. Exa. nada tinha a ver
com aquele assunto. Mas, para que não haja dúvida e amanhã a
imprensa não divulgue outra verdade - porque muitas vezes se
produzem verdades -, é que venho a este microfone e empenho aqui
a palavra da Bancada do PMDB. Até para que não aconteça alguma
inversão dos fatos, como já vimos acontecer em alguns exemplos.
Conta-se a história de um cidadão que foi mordido por um cachorro e
foi a uma delegacia denunciar o dono do animal. Quando este foi
intimado para explicar por que não cuidou do seu cachorro, deixando
que ele mordesse o autor da denúncia, ele conseguiu, não sei de que
maneira, inverter a ordem dos fatos e provou que o cachorro não tinha
mordido o cidadão, mas o cidadão é que tinha mordido o cachorro.
Para que V. Exa. não seja vítima desse tipo de interpretação
equivocada é que estamos aqui fazendo essa defesa, que é a defesa
da lisura e da seriedade que V. Exa. certamente traz em seu caráter,
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entre outras coisas.
Pode, sim, ter sido um constrangimento para V. Exa. ter de receber

ali alguns agentes da Polícia Federal, mas entendo que não podemos
confundir as coisas nem tampouco esquecer a ação que ensejou a
visita desses agentes federais ao gabinete de V. Exa. Eles estavam ali
em busca de informações de um assessor seu. Aliás, se seu conceito
já era alto comigo, cresceu mais ainda depois da visita que fizemos ao
seu gabinete hoje, antes do almoço, quando V. Exa. disse que não iria
exonerar seu servidor porque não sabia se ele é culpado de algo.
Primeiro, se precisa provar se ele é culpado, para depois exonerá-lo.
Com isso, V. Exa. mostra que, de fato, é um constitucionalista e, sem
sombra de dúvida, uma pessoa que prima pela justiça.

Ficam aqui essas palavras, e que o amigo possa fazer deste limão
uma deliciosa limonada.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Deputado Carlin
Moura e, depois, Deputado Irani Barbosa, com muita honra.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, há fatos que podem contribuir, sem dúvida alguma, para
o avanço da sociedade. O mundo contemporâneo tem a marca da
cibernética, é um mundo “on-line”, é um mundo em rede. Infelizmente,
nesta tecnologia moderna, a imagem e a notícia, às vezes, correm
mais rápido que a própria justiça, e isso é grave. O fato ocorrido nesta
Casa, hoje, serve primeiro de lição para dizer que o mundo
contemporâneo precisa tomar mais cuidado com seus valores e
princípios. A inversão, com a condenação antes da apuração, é grave.
A divulgação dos fatos de forma distorcida é grave. Isso não contribui
para a democracia. Da mesma forma que os instrumentos de
investigação e a nossa Polícia Federal têm avançado, utilizando a
tecnologia, não podemos permitir que a imprensa use desses
instrumentos para execrar as pessoas antes da devida apuração,
antes do devido processo legal.

A condução de V. Exa. hoje demonstra a sua grandeza, o
conhecedor que é dos princípios constitucionais. Na defesa que
fazemos de V. Exa., queremos defender o Estado Democrático de
Direito. V. Exa., à frente da Comissão de Constituição e Justiça da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, tem feito um trabalho ético,
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competente, eficiente. Estive com V. Exa., ontem, até o final da tarde,
e V. Exa. cuidava dos interesses do povo de Minas Gerais, do povo do
Sul de Minas, mostrando que está sempre atento e atuante.

Esse episódio serve para todos da Assembléia Legislativa. Contribui
para o País ao dizer que isso tem de ser apurado, e, se houver
desvios, o responsável tem de responder por eles, mas não se podem
usar operações espalhafatosas, usar imagem do mundo
contemporâneo - a imagem é tudo - para condenar previamente
pessoas ou induzir, por meio dessas imagens, a interpretações
políticas equivocadas ou interesseiras.

Fica aqui o nosso registro de solidariedade com V. Exa. Esperamos
que o Brasil possa refletir sobre essas questões e que as pessoas só
sejam culpadas depois do devido processo legal e do contraditório,
depois de apurado e transitado em julgado. Esperamos que a
imprensa mineira saiba ter a responsabilidade devida na cobertura
desses fatos em relação a V. Exa., que não tem nada a ver com a
questão, e em relação a eventuais Prefeitos ou pessoas que estão
sendo hoje presas sem o devido direito de defesa e do contraditório.
Minas estará atenta. Fica aqui registrada a nossa solidariedade, e,
quem sabe, possamos contribuir para que esses incidentes não
venham a se tornar fatos corriqueiros na grande república brasileira.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Carlin
Moura. Deputado Irani Barbosa, querido amigo.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, nosso Presidente da Comissão de Justiça, sabe do respeito e
do apreço que temos por V. Exa. Na manhã de hoje fui surpreendido
com um telefonema de funcionários nossos que foram intimidados
pelo fato de serem testemunhas da invasão do seu gabinete. Digo
“invasão” por uma razão. V. Exa. já deve ter viajado de navio. Todos
os que trabalham num navio sabem dos seus limites, das suas
funções e obrigações e de como conduzir a sua autoridade. Preocupa-
me porque está faltando o manual de bordo desta Casa. Salvo
engano, na nossa Constituição a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais é um dos três Poderes constituídos. Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, para adentrar esta Casa, salvo melhor juízo, somente
com a autorização do seu Presidente. Nenhum mandado, a não ser



569

num estado de exceção, vale aqui dentro. Os Poderes são três, e
harmônicos entre si. Quando falta o manual de bordo, o camareiro não
sabe se é ele quem pilotará o navio ou se o comandante é quem fará
a limpeza dos sanitários. Aí, começa a complicar. Não temos
segurança nesta Casa. Esta Casa não tem segurança. Aliás,
Deputado Dalmo Ribeiro, esta Casa tem polícia: a polícia do Poder
Legislativo está instalada aqui dentro, e alguns a transformaram em
segurança. Algumas metáforas ditas aqui não correspondem muito à
verdade. Quando admite um funcionário, V. Exa. pede uma folha-
corrida. Todavia, nem a folha-corrida garante que V. Exa. não esteja
contratando um bandido. Do mesmo jeito que temos alguns bandidos
de toga que fizeram e passaram no concurso, e estão lá; do mesmo
jeito, dentro da própria polícia, alguns bandidos com a carteirinha de
polícia, e estão lá. Aliás, até nesta Casa alguns nem contratam
bandido, alguns são o próprio bandido. Então, não temos muito o que
dizer.

Gostaria de dizer a V. Exa. que houve uma falha grave desta Casa
porque qualquer mandado para ser cumprido aqui tem de ser pela
polícia da Assembléia Legislativa, e mais nada. Como Presidente da
Comissão de Justiça, V. Exa. sabe disso. V. Exa. foi muito cordato e
passivo e precisa ajudar-nos a estimular a autoridade que este Poder
representa. Se não a representa, fechem-lhe as portas. Já estive até
imaginando que isto aqui dá um “shopping” belíssimo. É só fechar os
gabinetes, retirar as portas e pôr uma vitrine que se torna um
“shopping”, pois tem tudo: garagem, estacionamento. Podem até
deixar a nossa polícia tornar-se a segurança do “shopping”. Não
precisa nem trocá-la. Acho que isso aqui funcionará melhor. Como
Presidente da Comissão de Justiça, V. Exa. é o responsável pelas
informações jurídicas desta Casa. Se foi pego no susto por mazelas
ou sei-lá-o-quê de um funcionário seu, V. Exa. foi também
surpreendido por falta de um departamento jurídico desta Assembléia
que estivesse à altura e soubesse defender a Casa onde come. Além
disso, pela falta que está fazendo o nosso Presidente, por não ter
chegado a tempo. Acredito que ele teria autoridade para que se
pusessem as coisas no lugar. O gabinete de V. Exa. não foi
examinado, mas sim, invadido. Espero que esta Casa tenha
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consciência do que é ser e do que é não ser, pois estar aqui qualquer
um está. Quer dizer, qualquer um que adentrou as portas da
Assembléia está aqui dentro. Agora, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
há uma distância muito grande entre ser ou não ser Deputado. Aliás,
nesse momento de trauma em que V. Exa. se encontra, espero que
venha a reação, que é de sua competência como Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Eu já disse, várias
vezes, ou se instaura aqui a moralidade ou vamos transformar isso em
um “shopping” - para não dizer vamos nos locupletar a todos. Há um
ditado que a minha mãe, que era espanhola, dizia: “Quando a folha
amarga, o fruto mata”. Gostaria apenas que V. Exa., como Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, começasse a
buscar com serenidade a reação que lhe é devida e que lhe será
cobrada, pois esta Casa foi invadida, foi vilipendiada, e está
mostrando o poder que tem, ou seja, nenhum. Deputado Dalmo
Ribeiro, esta Casa foi invadida. Espero que comece com V. Exa. e
que termine com a Mesa desta Casa; que diga para o que veio ou
então transformaremos isso em um “shopping”. Isso daria um bom
“shopping”, e até colocaríamos o nome de Nossa Senhora de Fátima,
pois às vezes ela possa proteger alguém.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado. Com muito prazer,
concedo aparte ao ilustre Deputado Vanderlei Jangrossi.

Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte) - Querido amigo Dalmo
Ribeiro, também não poderia deixar de expressar minhas palavras e
trazer meu apoio a V. Exa. Tenho sempre expressado carinho, o
mesmo carinho que V. Exa. teve por mim nesta Casa desde o início,
até mesmo se dispondo a abrir as portas do seu gabinete e
colocando-se à disposição num momento em que tive uma certa
dificuldade. Então não posso deixar de expor aqui palavras de apoio a
V. Exa., por se tratar de uma pessoa benquista, um ícone nesta Casa,
com tantos mandatos. Tenho respeito, e os colegas também o tem, ao
mandato de V. Exa., que tanto tem lutado pela nossa Minas Gerais. V.
Exa. tem sido um fiel defensor dos direitos da população de Minas
Gerais. Não posso deixar de expor essas poucas palavras. V. Exa.
fique sabendo que, para o que precisar deste amigo, estarei à
disposição para ajudá-lo. Acredito em sua fidelidade e sinceridade.
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Com certeza, os fatos serão apurados.
Infelizmente vivemos num país em que, primeiro, se é julgado,

acusado, e depois apresentamos nossa defesa. Primeiramente se
condena a pessoa, e depois ela tenta mostrar que realmente é
inocente. Mas, infelizmente, isso termina não acontecendo, porque o
seu nome já foi por água abaixo, assim como aconteceu na Escola de
Base em São Paulo. Certa vez, uma escola foi invadida, execrada, e,
alguns anos depois, foi provada sua inocência, porém era tarde, pois
os proprietários já estavam com suas vidas totalmente destruídas.
Então, espero que isso não ocorra com V. Exa., pois, conhecendo-o
como conheço, tenho certeza de que isso não acontecerá. Peço apoio
a V. Exa. para apurarmos os fatos e punirmos as pessoas realmente
culpadas por isso. Dalmo, eis aqui um grande amigo. Para o que
precisar deste amigo, com certeza estarei pronto para defendê-lo, com
a força do nosso braço naquilo que for necessário.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado
Vanderlei Jangrossi. Ouço, com muito prazer, o Deputado Doutor
Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Caro amigo, Deputado
Dalmo Ribeiro, também não poderia deixar de demonstrar aqui o
carinho que tenho por sua pessoa. Estou no meu primeiro mandato e,
sempre que tenho dúvidas em relação à parte legislativa, vou ao seu
gabinete. Ali temos o amparo do grande Deputado, já com vários
mandatos nesta Casa, Presidente da principal Comissão desta Casa,
a de Constituição e Justiça, onde temos nossas dúvidas esclarecidas,
pela sua seriedade, competência e honestidade. Sabemos que hoje
não será tão triste para V. Exa., pois tirará isso de letra, pela sua
inocência e competência, mas foi um dia que o assustou, como
também deve ter assustado sua família.

Quero prestar-lhe minha solidariedade e dizer-lhe que é uma honra
ser seu amigo, seu companheiro de Assembléia. Continuarei sempre
em seu gabinete resolvendo dúvidas, ouvindo opiniões, pois me sinto
ali em um porto seguro. Minha cidade também hoje está alvoroçada
com as notícias. Nosso Prefeito também está envolvido com a Polícia
Federal, e torcemos para que seja um engano, para que tudo acabe
bem. Mando meu abraço aos familiares dele, que também teve sua
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vida invadida. Nossa cidade merece desenvolver-se, crescer e ter
manchetes nos jornais sobre coisas boas, e não ruins. Deixo,
portanto, meu abraço a toda família do nosso Prefeito, torcendo para
que tudo ande bem e para que a justiça seja feita.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Doutor
Rinaldo. Concedo aparte ao Deputado André Quintão, mas antes
quero agradecer a V. Exa. a maneira amiga e cordial ao me ceder seu
espaço. Lamento muito termos apenas 15 minutos e praticamente
ocupamos todo o tempo, mas deixo aqui minha gratidão.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, não poderia ser outra minha atitude, e faço questão de aqui
reiterar a posição que nosso Líder, Deputado Paulo Guedes, já
colocou, de maneira muito clara e serena. Quero registrar duas
questões importantes. Primeiro, o comportamento de V. Exa. diante
da situação, de completa abertura, transparência, respeito à lei e
colaboração. É isso que o Brasil espera de todos. Desde que os fatos
sejam apurados com critérios e procedimentos jurídicos adequados,
esperamos que as pessoas sejam punidas, evidentemente com amplo
direito de defesa. V. Exa. teve uma atitude, como já era de se esperar
e como sempre tem pautado sua atuação na Assembléia, adequada.
Em segundo lugar, queremos deixar muito clara nossa posição de
respeito e admiração pela conduta ética, responsável e competente do
parlamentar Dalmo Ribeiro Silva. Alguns episódios, evidentemente,
não são aqueles mais desejados e, às vezes, fogem até à nossa
vontade, mas servem também para demonstrar o apreço, o respeito e
a amizade. V. Exa., então, tem neste Deputado o respeito, o apreço e
a amizade. Não será um episódio como esse que maculará ou deixará
qualquer dúvida sobre o comportamento probo, honesto, admirável de
V. Exa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Ouço, com muito
prazer, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, não venho prestar apenas solidariedade, não venho dizer
apenas que confio em sua pessoa, em sua honra, em sua probidade,
venho também dizer que V. Exa. pode contar comigo em qualquer
uma das circunstâncias em que sua moral venha a ser atingida.
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Gostaria de fazer uma apreciação. Quando Deputado Federal, fui
convidado pela Polícia Federal para prestar informações em um
inquérito e cedi, como V. Exa. aqui cedeu. Mais recentemente, quando
Prefeito de minha cidade, fui convidado por outro Delegado da Polícia
Federal para prestar informações em um outro processo movido pelo
PT, e também cedi. Mas esse fato de a Polícia Federal adentrar a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais me preocupa. O Poder
Legislativo no seu território é sagrado, ou não há democracia.
Veremos, nas manchetes dos jornais de amanhã - já temos
informações pela internet -, 14 Prefeitos presos pela Polícia Federal.
Queremos que ela apure. V. Exa. foi cordato e permitiu que
apurassem uma denúncia que envolvia um de seus assessores, e não
V. Exa. É preciso ficar bem claro para quem está nos ouvindo ou
vendo pela TV Assembléia que em nenhum instante o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva foi convidado a depor, a prestar depoimento ou é
suspeito de qualquer coisa.

Não há sequer uma suspeita sobre o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
É preciso que fique bem claro. Mas eu me preocupo, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que exatamente no gabinete do Deputado que preside a
Comissão mais importante desta Casa aconteça um fato como esse.
Preocupa-me, a instituição está fragilizada. Entendo até que a
Presidência - o nosso Presidente deve chegar hoje - deve fazer uma
nota oficial, quer seja publicada e divulgada gratuitamente na
televisão, no rádio e nos jornais, quer seja paga pela Assembléia,
mostrando que o ato, mesmo com a sentença judicial, não poderia ter
sido praticado no ambiente da Assembléia sem autorização da Mesa.
E não apenas pela consulta à segurança ou ao setor jurídico da Casa.
Acho que é um precedente perigoso. Mesmo que tenha sido como foi,
com o convite e o consentimento de V. Exa. Eu era jovem e vi, assisti
ao degringolamento das instituições, um Poder assumindo as funções
do outro de forma “gigantizada”, até eclodir a ditadura de 1964. E
estou assistindo, pela fragilidade da Constituinte, da Constituição de
1988, que entrou em vigor em 1989, pelos seus vácuos e buracos
negros, estamos assistindo hoje, de forma preocupante, de um lado, a
“gigantização” do Executivo no controle das verbas orçamentárias,
dos dinheiros e dos recursos, e até com as medidas provisórias
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copiando decreto-lei da ditadura. Preocupa-me, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Nós todos aqui, seus companheiros, temos por V. Exa.
um respeito incomum. V. Exa. é um homem probo, reconhecidamente
honesto, equilibrado ao extremo, exemplo de parlamentar para Minas
Gerais. E nós lamentamos que amanhã as manchetes dos jornais
possam estampar notícia diferente.

Por isso, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, esses depoimentos estão
sendo feitos, por isso os companheiros estão-se achegando para
defender o nome de V. Exa. Sabemos que a TV Assembléia não
passa de 5% de audiência, mas, pelo menos, que o caso se repercuta
em Minas Gerais. É esse atestado de idoneidade e de moral que os
seus companheiros lhe dão neste dia, para dizer a Minas Gerais e ao
Brasil, certamente, que sua honra não será conspurcada porque nós
estaremos aqui para defendê-lo até o último instante.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Getúlio
Neiva, pelas suas palavras e considerações. Com muito prazer,
ouvirei o Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Meu caro amigo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, também não me poderia furtar a este momento e
ser muito breve, ao dizer algumas palavras. Com o envelhecimento e
o amadurecimento, a vida nos traz momentos difíceis.

Entendo eu que essa ação não venha, de maneira nenhuma, afetar
o nome do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Segundo informações,
algumas questões terão que ser abordadas. Quanto à primeira,
Deputado João Leite, Deputado Getúlio Neiva, Deputado Fábio
Avelar, houve autorização da direção desta Casa para que o mandato
fosse cumprido? Essa é a primeira questão que nós, Deputados,
temos que examinar. Quanto à segunda, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva não está envolvido. Para mim, a lógica do raciocínio não recai na
pessoa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, mas em funcionário do seu
gabinete. Assim, venho dizer-lhe que serei sempre o seu companheiro
na cicatriz que hoje se abriu na pessoa de Dalmo Ribeiro Silva. V.
Exa. sabe muito bem que temos cicatrizes que levamos para sempre.
Durante anos e anos, esta Casa nunca foi tomada por uma ação como
essa. Tenha a certeza de que o amadurecimento virá. De uma coisa
tenha certeza: V. Exa. será muito mais forte que ontem. Passei por
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muito mais do que V. Exa. passou, mas hoje estou firme, forte. O
tempo está demonstrando a verdade. Dalmo, tivemos a oportunidade
de conversar várias e várias coisas durante estes anos que estamos
juntos, então leve a minha palavra de amigo, de companheiro e, acima
de tudo, de um homem que já passou por muito mais do que hoje V.
Exa. está passando. O meu muito-obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa. Ouço,
com muita alegria, o meu querido amigo, Deputado João Leite, o meu
irmão gêmeo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Esta é uma tarde triste para
todos nós, seus companheiros e amigos, especialmente para mim,
que, há tantos anos, milito na defesa dos direitos e das garantias
fundamentais. Vejo, sem dúvida, uma agressão a esses direitos. O
momento seguinte mostrará o tamanho disso, mas precisamos
questionar essa ação, tão dura contra alguém que tem prestado
serviço tão importante para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil.
Aliás, a sua obra, nos anos em que V. Exa. tem estado neste
Parlamento, demonstra isso. Em nossa vida, não sei se somos
capazes de fazer essa cobrança, mas, por tudo que conhecemos,
creio que V. Exa. não mereça passar por isso. Queria guardar a
lembrança do Deputado Dalmo Ribeiro Silva na reunião de ontem, na
qual defendeu o Sul de Minas, numa constante luta pelas estradas do
Sul de Minas, pelo povo daquela região. Sempre me procurava na
Secretaria, lutando por áreas para as crianças de Ouro Fino:
“Secretário, o senhor tem que entregar aquela fazenda às crianças de
Ouro Fino”. Em nossos encontros, V. Exa. sempre buscava o melhor
para o povo de Minas Gerais. Encontrar-lhe nesta situação é triste
para todos nós. Creio que, mais à frente, tudo seja avaliado. Haverá
as apurações. Creio que a ação do Poder Judiciário, do Poder
Executivo Federal, representado por sua polícia, tem de ser avaliada
no momento seguinte. A sua vida tem sido avaliada por Minas Gerais,
e essa avaliação tem trazido V. Exa., repetidas vezes, a esta Casa. A
sua atuação fez com que os seus companheiros o escolhessem, por
duas vezes seguidas, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça. As comissões da Assembléia são importantes, mas a
Comissão de Constituição e Justiça trata da constitucionalidade e da
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legalidade. V. Exa. tem sido o guardião desses princípios tão
importantes para o Parlamento.

Deixo aqui a palavra de nossa amizade de tantos anos, de nos
tratarmos como irmãos gêmeos. Sei que o seu partido já se
manifestou por meio de nosso Secretário-Geral, Lafayette de Andrada,
que vários companheiros do seu partido se manifestaram, e sei
também que pode estar sendo cansativo, mas eu não poderia deixar
de me manifestar e reconhecer, neste momento, a trajetória de V.
Exa.

Lembro-me sempre do seu “slogan”, quando vou ao Sul de Minas:
“Sempre presente”. V. Exa. estava presente até no momento em que
seu gabinete foi, de alguma forma, colocado em xeque - não V. Exa.,
mas alguém que lá trabalha. Espero - e sei que sim - que ele prove
sua inocência. V. Exa. mostra a sua grandeza, ao abrir, ao mostrar
para o povo de Minas Gerais que o sempre presente Deputado tem
uma carreira, um gabinete que pode ser aberto, cujas gavetas e
computadores podem ser mexidos, vasculhados, pois seu trabalho é
transparente.

Fui, na hora do almoço, a minha casa e procurei um livro que me
ajuda muito nesses momentos. Lembro-me, Deputado Dalmo, da
minha carreira de goleiro. No momento em que estamos melhor, vem
um “frango”. Não esperamos que aconteça uma coisa dessas
conosco, pois às vezes estamos indo tão bem. Em muitos momentos
da minha carreira, eu estava indo muito bem, mas às vezes acontecia
alguma coisa inesperada. Nesses momentos, eu recorria sempre a um
livro que gostaria de ter trazido hoje, mas o trarei amanhã. O nome do
livro é “Mananciais no Deserto”. Sei que hoje, para V. Exa. e seus
amigos, é um deserto passar por algo assim. Trata-se de alguém que
não merece isso. Mas V. Exa. fez desse deserto um manancial, saiu
dele mais engrandecido ainda e mostrou, para aqueles que buscavam
na vida de V. Exa. alguma coisa errada, que existe aí uma carreira de
honestidade.

Parabéns! Continue assim. Nós, seus amigos, apesar de tristes hoje,
continuamos reconhecendo sua seriedade e firmeza.

Fica aqui a nossa solidariedade, o nosso lamento por tudo que V.
Exa. está passando neste dia e que não merecia. Muito obrigado.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado João
Leite.

Sr. Presidente, estamos, há bastante tempo, ouvindo as
manifestações de solidariedade, demonstrando a amizade e o carinho
de todos os parlamentares.

Desço desta tribuna, caríssimos Deputados André e João Leite, com
o coração confortado, alegre, por saber do carinho que esta Casa tem
por este Deputado, este amigo, e pela solidariedade nesses fatos que
ocorreram na manhã de hoje.

Devo dizer-lhe, Deputado João Leite, que sou um homem forte e
temente a Deus. Meu querido filho Felipe, meu Chefe de Gabinete
Fabiany e minha família, que me acompanha neste momento, sabem
da minha vida e da minha dedicação como homem público e como
chefe de família. Externo, mais uma vez, a alegria de ouvir tantos
pronunciamentos. Farei questão de guardar as notas taquigráficas
desta reunião, a fim de que elas façam parte da minha vida como
homem público, ou seja, da vida que construí neste Parlamento. As
muitas declarações aqui feitas fizeram-me muito bem.

Agradeço também ao Presidente Doutor Viana, que, no primeiro
momento, autorizou a Polícia Federal a fazer a busca em meu
gabinete. O Deputado Doutor Viana, ciente da minha disposição, em
nome do Parlamento mineiro, consentiu, por telefone, já que não se
encontrava nesta Casa, com a realização da operação. Agradeço
ainda ao Diretor-Geral, ao Secretário da Mesa, ao Dr. Maurício, que
esteve comigo no gabinete acompanhando o desenrolar da operação,
ao Lúcio, da Assessoria de Imprensa, enfim, a todos os assessores,
amigos e servidores desta Casa. Agradeço, por fim, a todos os que
têm dado um testemunho de solidariedade e de amizade, por
intermédio dos meios de comunicação.

Quero homenagear todos os que estão caminhando comigo; quero
devolver a todos o espírito de retidão, de caráter, presente na minha
vida pública, conforme fiz questão de mostrar hoje aos agentes da
polícia. Ficam aqui os meus agradecimentos ao Deputado Doutor
Viana, que não estava presente, ao Eduardo, ao Zé Geraldo, ao
Evamar, enfim, a todos os que, em nome da Mesa, fizeram questão
de me acompanhar durante o fato ocorrido aqui, nesta manhã.
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Caríssimos Deputados, saio desta tribuna sentindo-me muito mais
confortado do que se estivesse saindo vitorioso de um julgamento, no
Tribunal do Júri, pois vi, no coração de cada um de V. Exas., um
sentimento maior extravasar. Nesta tarde, ouvi de V. Exas. a palavra
sincera, amiga e franca. Tenho a certeza de que Deus, na sua infinita
bondade e sabedoria, saberá dar à minha família e a mim esse
conforto tão especial que V. Exas. acabam de me dar. Na verdade,
não me sentia alvo de tantas homenagens nesta tarde, mas recebo-as
e irei guardá-las, para que meus filhos conheçam minha trajetória
neste Parlamento.

Deputado Fábio Avelar, Presidente desta reunião, agradeço-lhe a
paciência. Boa-tarde. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a
1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.190 e 2.191/2008, da Comissão de Saúde.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 8/4/2008, do
Projeto de Lei nº 1.953/2007, do Deputado Durval Ângelo, e dos
Requerimentos nºs 2.130/2008, do Deputado Deiró Marra, 2.131/2008,
do Deputado Dinis Pinheiro, e 2.136/2008, do Deputado Paulo
Guedes; e de Cultura - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em
8/4/2008, dos Requerimentos nºs 2.127/2008, do Deputado Doutor
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Viana; e 2.135/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça (Ciente.
Publique-se.)

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Deiró Marra, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 2.187/2008 (Arquive-se o projeto.); e,
nos termos do inciso VII do art. 232, c/c com o art. 140 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Sargento Rodrigues solicitando
que o Projeto de Resolução nº 716/2007 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Defesa do Consumidor perdeu o prazo para emitir seu parecer.

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

O Deputado Weliton Prado - Quero saudar a todos. Gostaria de
deixar aqui nossa solidariedade ao Deputado Dalmo Ribeiro.

Gostaria de fazer uma retrospectiva, uma análise em relação a todo
o nosso processo de luta pela redução da tarifa de energia em Minas
Gerais. Consultarei as notas taquigráficas da Assembléia. Pedi a
nossa assessoria que fizesse o levantamento de todos os nossos
pronunciamentos. Há pronunciamento até do ano de 2004.
Praticamente há mais de quatro anos, estamos com a campanha pela
redução de energia em Minas Gerais. Há cerca de dois anos,
intensificamos a nossa luta.

Estou aqui com os jornais em mãos. Ontem, no programa “Pelo
Mundo Político”, eu comentava com o apresentador do programa,
jornalista Carlos Menezes, que também me disse que vemos tantas
notícias negativas nos jornais e que é muito difícil ver uma notícia
positiva. Naquele momento, ele lia a capa do jornal “Hoje em Dia”,
com a manchete “Conta de luz cai 17%”. Temos aqui, também, na
capa do jornal “O Tempo”: “Conta de luz residencial terá redução de
17,11% em Minas Gerais”. No jornal “Estado de Minas”, temos “Conta
de luz fica 17% mais barata” e “Nova tarifa da Cemig para
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consumidores residenciais vale a partir de hoje. Na média, a energia
cai 12,24% com a revisão”. O jornal “Super” diz: “A partir de hoje,
consumidores pagarão até 17% menos pela energia fornecida pela
Cemig”. E “Conta de luz mais barata”, segundo o jornal “Diário do
Comércio”.

Gostaria de fazer uma reflexão. No início do ano, vários jornais
publicaram matérias de capa anunciando que a energia, em Minas
Gerais, poderia subir em 2008. Questionei essa versão, porque
afirmavam que a conta não só poderia ficar, como ficaria mais cara.
Uma das alegações era a baixa do nível de água nos reservatórios, o
que justificaria um racionamento, e a conta de luz aumentaria.
Possuía estudos técnicos nas mãos, questionei essas afirmações de
forma veemente, participei de vários debates nesta Casa, enviei
“releases” e comunicados para toda a imprensa estadual e a nacional.
De acordo com vários especialistas, não haveria problema de baixa
nos reservatórios em 2008, tendo em vista que o período de previsão
de chuva seria maior do que nos anos anteriores. Portanto isso não
justificaria a versão dada pela imprensa. Questionei também a própria
Rede Globo, pelas matérias veiculadas por ela e por outros meios de
comunicação. Disseram que a conta de luz, inclusive a residencial,
poderia subsidiar o sistema, e as pessoas pagariam mais em 2008.

Lembramos que 2008 é exatamente o ano da revisão tarifária, que
ocorre de cinco em cinco anos. Na última revisão, em 2003, a conta
aumentou, de forma injustificável, 31,53% para o consumidor
residencial. Esse valor foi muito acima da inflação. O lucro das
empresas foram sucessivos e exorbitantes de 2003 para cá.
Apresentamos estudos demonstrando ser perfeitamente possível uma
redução significativa no valor da conta de luz. O que aconteceu?
Estou com cópia de alguns jornais que, no dia 30 de janeiro,
divulgaram o índice de redução proposto pela Aneel como se este
fosse definitivo. A Aneel indicou uma redução de 9,72%, e os jornais
afirmaram que a conta ficaria mais barata 9,72%. A notícia foi capa de
grandes jornais do Estado de Minas Gerais, sendo reproduzida pela
imprensa do interior, rádios, jornais. Naquele momento, dizíamos que
aquilo não era realidade, que se tratava apenas de um índice, que a
tarifa poderia ser reduzida em menos de 9,72% ou até mais,
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dependendo de estudos técnicos e de pressão popular. Foi
justamente isso o que aconteceu, porque, na época, a Cemig não
admitia reduzir nem um centavo no valor da conta de luz em Minas
Gerais. E os jornais afirmavam que haveria redução de 9,72%.
Deixávamos bem claro que, se houvesse mobilização e pressão,
certamente a conta de luz teria redução acima de 9,72%.
Conseguimos provar, por meio de estudos técnicos, vários erros na
planilha de custos da Cemig - posso exemplificar alguns deles.

O próprio Ministério Público Estadual e a Associação de Grandes
Consumidores de Energia apresentaram estudos mostrando a
possibilidade de redução maior na conta de luz. Enquanto a Cemig
pedia um adicional de R$3.500.000,00 para publicações legais, editais
e contratos, juntamos cópia do “Minas Gerais” que divulgava que o
valor total com publicidade era quase 10 vezes menor. Isso está
documentado.

Conseguimos provar que os recursos solicitados pela Cemig e
colocados na planilha, em relação ao adicional de R$3.500.000,00
para publicações legais, foram muito menores, ou seja, ela gastou 10
vezes menos. Nós provamos isso. Também provamos vários outros
pontos, como no caso da Abrasf, que entregou documentação
provando que a Cemig apresentou um número de consumidores maior
que o realmente existente em Minas Gerais.

Vou dar um exemplo. Minas Gerais tem 6.400.000 consumidores, e
a Cemig apresentou à Aneel um documento dizendo que Minas
Gerais tem 6.900.000. Ela apresentou 500 mil consumidores a mais.
Desculpem-me a palavra, mas isso, na linguagem popular, é “batom
na cueca”.

Mas não foi só isso. Vários outros pontos também ficaram
comprovados, como o que diz respeito aos postes. Alegou-se que, de
quatro em quatro anos, todos os postes da sua rua, do seu bairro, da
sua cidade, da sua região e do seu Estado são trocados. Ficou
comprovado que isso também não acontece. Então, grande parte das
propostas que foram encaminhadas e apresentadas à Aneel - mais de
500, um número recorde de propostas, porque isso nunca aconteceu
com nenhuma outra concessionária do País - foram acatadas por
esta. Foi por isso que foi possível a redução da tarifa de energia



582

elétrica em níveis superiores ao preliminar, que era de 9,72%.
A tarifa de energia elétrica caiu em 17,11% para as residências e

para os pequenos comércios e indústrias. Mais importante que a
questão técnica, que foi fundamental, foi a mobilização popular, o
empenho das entidades e das associações. Tudo isso se deveu a
todas as pessoas que contribuíram com abaixo-assinados e a todos
os partidos políticos, a exemplo do PT e de sua Bancada na
Assembléia.

Gostaria de parabenizar o nobre Deputado André Quintão, os
Deputados Carlin Moura, Almir Paraca, Durval Ângelo, Elisa Costa,
Roberto Carvalho e Cecília Ferramenta e todos os outros partidos
desta Casa, que também contribuíram para isso na audiência pública
acontecida em Belo Horizonte para a formação de um documento
oficial de todos os Deputados desta Casa, de todos os partidos,
concordando com a redução em torno de 15%. Tudo isso ajudou e
contribuiu para o fortalecimento da pressão popular, que foi muito
grande, dada a indignação da população de Minas Gerais em relação
aos valores exorbitantes cobrados na tarifa de energia elétrica. Foi um
clamor muito grande. Prova disso é que somaram mais de meio
milhão as assinaturas que encaminhamos à Aneel na audiência
pública.

Anteontem participamos de uma reunião em Brasília, que definiu a
redução da tarifa, junto com uma caravana de mais de 100 pessoas, e
ficamos de prontidão, de vigília, até o último momento, para saber a
decisão dos Diretores da Aneel. Ficamos até o último momento
pressionando, acompanhando e intervindo; por isso gostaria de
parabenizar todas as pessoas que acompanharam o processo e que,
de uma forma ou de outra, deram a sua contribuição.

Parabenizo a imprensa, que divulgou a realidade em relação à
questão da tarifa de energia elétrica, mas também deixo a minha
crítica a toda a imprensa de Minas Gerais. Temos o dever de fazer
isso. Muitos parlamentares ficam cheios de dedos na hora de criticar e
fazer suas análises em relação à imprensa, mas devemos fazer, sim,
uma análise muito sincera, clara e objetiva quanto a isso, porque
enfrentamos uma empresa poderosa, de cabeça erguida. Sei que
podemos ser perseguidos, mas jamais abandonados, porque ninguém
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joga pedra em árvore que não dá fruto, mas, depois da onça morta,
muitas pessoas querem subir em cima. Por isso quero criticar algumas
análises feitas pela imprensa, que foram matéria de capa no dia
11/1/2008, intitulada: “Crise de energia: conta de luz pode subir”. Essa
foi a capa de vários jornais.

Depois vêm outras capas de jornais, afirmando que a conta de luz
fica 9,72% mais barata em Minas Gerais. Em que o consumidor vai
acreditar? Questionei todas as versões da grande imprensa e falei que
não era dessa maneira, que seriam índices preliminares. A imprensa,
inclusive, teria a responsabilidade de ajudar a fazer a campanha com
a população, fazendo estudos técnicos, analisando a planilha. Não vi
matérias publicadas - com raríssimas exceções - em relação aos
estudos sobre a planilha de custos apresentada pela Cemig. A
imprensa teria de fazer uma análise criteriosa, porque contribuiria. E
deveria haver uma divulgação para que a população encaminhasse
suas propostas, pois é um direito de todo cidadão, previsto em lei.
Infelizmente, a grande imprensa não cumpriu o seu papel. A
associação que defende os consumidores e faz parte do Conselho da
Cemig, também não. É um absurdo, e deixamos nosso repúdio, com
raríssimas exceções, inclusive a do Ministério Público, que apresentou
as propostas. Mas, de forma geral, deixamos nossa crítica contra a
omissão da associação dos consumidores, que faz parte do Conselho
dos Consumidores da Cemig e não cumpriu seu papel de ficar do lado
do consumidor. Até o vídeo apresentado na audiência pública no
Cefet, na qual não compareceu o Presidente do Conselho da Cemig,
tinha a logomarca institucional da Cemig. Como uma associação que
defende os consumidores tem um vídeo que supostamente foi pago
pela Cemig? Isso fragiliza as relações, ao invés de defender o
consumidor.

Enfim, mais uma vez agradeço. Estamos comemorando muito. A
tarifa de energia continuará cara - não temos ilusão -, pois ganhamos
uma batalha, mas não ganhamos a guerra ainda. O ICMS em Minas
Gerais é o mais caro do Brasil, chegando a 42%, cobrado na tarifa de
energia. É o ICMS mais caro do Brasil. Temos um projeto tramitando,
e peço o apoio dos Deputados para aprová-lo. Se o Governador
quiser autoria, abro mão da minha autoria. Ele pode apresentar um
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projeto na Casa, e, de maneira nenhuma, quero ser o pai da criança.
Ele pode ficar com a paternidade, pois queremos reduzir ainda mais o
valor da energia em Minas Gerais. E vamos deixar anunciado que
vamos continuar nossa luta pela redução do ICMS. O Deputado
Federal Elismar Prado vai acompanhar toda a tramitação no bojo da
reforma tributária, em Brasília. Vamos continuar com a luta pela
redução da tarifa de energia.

Concluindo, não poderia deixar de prestar nossa solidariedade aos
servidores aposentados, apostilados e comissionados do Ipsemg, que
se sentiram prejudicados com a lei delegada em relação aos seus
proventos. Recebemos uma correspondência.

Queria também dizer que vamos continuar firmes em relação às
denúncias apresentadas e à situação de calamidade dos servidores
técnicos administrativos da Polícia Civil. Alguns recebem provento
básico de menos de R$100,00. Não dá nem para acreditar que o
provento básico de alguns servidores administrativos da Polícia Civil
seja de R$95,00.

Agradeço, mais uma vez, a V. Exa., peço desculpas por ter
extrapolado o tempo e agradeço a todos que participaram da
campanha pela redução da tarifa de energia elétrica. E vamos
continuar lutando, com muito mais energia, pela redução do ICMS em
Minas.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Vem à Mesa

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, quero tratar neste momento de um assunto que vem
ganhando espaço e atenção não só na mídia, mas também em
segmentos sensíveis à causa da criança e do adolescente em Minas
Gerais: a exploração de crianças e adolescentes no futebol,
particularmente no futebol de rendimento, este que todos
acompanhamos de maneira apaixonada em nosso país. O assunto
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tem ocupado espaço cada vez maior e mobilizado a própria imprensa
- recentemente, foram veiculadas matérias especiais no “Estado de
Minas”, pelo jornalista Bernardino Furtado -, o Ministério Público do
Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, o Fórum de Erradicação
do Trabalho Infantil e Proteção à Criança e ao Adolescente e
militantes da área social. Assim, quero dizer de imediato que, na
condição de Coordenador da Frente Parlamentar da Criança, da
Assembléia, convoquei, a pedido desses movimentos, uma audiência
pública, nas Comissões de Participação Popular e de Educação, para
esta quinta-feira, às 14h30min, no auditório da Assembléia Legislativa.

Antecipando-me a essa audiência, até para sensibilizar os
Deputados e Deputadas para que dela participem, gostaria de tratar,
ainda que rapidamente, em função do tempo, das questões hoje
colocadas. Desde que o futebol tornou-se o que é hoje, ou seja, uma
fonte de renda e de movimentação econômica muito forte - não só na
sociedade nacional, mas também na mundial -, cresce o interesse, a
atração e a presença de agentes econômicos no chamado futebol de
rendimento. É muito comum hoje, pela ação de empresários, agentes
ou mesmo representantes de clubes, a atração, para a Capital
particularmente, de jovens ou mesmo de crianças que se destacam no
desenvolvimento da atividade do futebol. O que ocorre e começa a ser
retratado pela imprensa e pelos órgãos fiscalizadores é que muitas
vezes essas crianças e jovens são retirados de sua cidade de origem,
de sua residência e de seu convívio familiar, trazidos para a Capital e
Região Metropolitana e colocados em alojamentos inadequados, em
uma situação jurídica omissa, já que a atual legislação do futebol - Lei
Federal no 9.615, de 1998, a chamada Lei Pelé - não estabelece a
figura do representante legal para esse tipo de atividade em relação à
criança e ao adolescente. Isso quer dizer que não há nenhum
dispositivo que regulamente a relação entre o adolescente alojado, o
desportista e o dirigente. Além disso, muitas vezes esse jovem não
tem garantido o seu vínculo ao sistema educacional aberto. Ou seja,
eles são praticamente internos, em uma situação jurídica de omissão,
para efeito, muitas vezes, de um ganho financeiro posterior desses
chamados agentes do futebol, de empresários.

Os empresários, aproveitando-se do desconhecimento da legislação
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por parte das famílias, muitas vezes pobres, que vêem, nesta
oportunidade, uma chance de melhoria de rendimentos, trazem os
meninos e os colocam em situações absolutamente inadequadas.
Para além dessa situação, temos também várias pendências no tipo
de vínculo trabalhista envolvido. Vejam bem: entre 16 e 18 anos, a lei
já prevê - e deve ser assinado - o contrato profissional que garanta
direitos previdenciários e trabalhistas e o próprio seguro de vida.
Muitas vezes, os clubes não providenciam esse contrato profissional
e, às vezes, eles mesmos são prejudicados com o abandono dos
atletas, que são cooptados por outras agremiações. Antes de tudo,
pensando no jovem que está exercendo uma atividade profissional no
chamado futebol de rendimentos, ele tem o direito de ter um contrato
profissional estabelecido.

Na idade entre 14 e 16 anos, prevalece - a legislação é clara - a
condição de aprendiz, que exige, no mínimo, o auxílio financeiro de
um salário mínimo. Essa condição de aprendiz não é considerada,
nem o decreto e a legislação existentes. Há ainda uma situação mais
complexa, que são as crianças e adolescentes com menos de 14
anos. A Lei Pelé não permite, não prevê ou desaconselha situações
de hipercompetitividade e seletividade para as crianças nessa faixa
etária. Orienta a chamada prática de desporto educacional. Mas,
muitas vezes, crianças de 10, 11, 12 anos já são objeto de contratos
de gaveta, de procurações, de documentos até sem amparo legal por
parte de familiares, que, na ânsia de terem um rendimento maior para
suas famílias e por desconhecimento, liberam-nas para estarem na
Capital, em situação completamente em desacordo com a lei.

Foi formado um grupo de trabalho, em uma importante audiência na
qual o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a
Delegacia Regional do Trabalho e militantes da área da criança
participaram, com o objetivo de providenciar e sugerir mudanças na
própria Lei Pelé e fazer um trabalho de conscientização da sociedade
e dos clubes. A primeira questão: há que se resolver o atendimento e
o acolhimento nos alojamentos, e tem de haver critérios de
manutenção das crianças e jovens nesses alojamentos. Uma saída
possível é exatamente equiparar, do ponto de vista legal, o alojamento
ao abrigo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação na



587

área da criança, prevê a existência de abrigos, mas com condições
adequadas de habitação, de privacidade, com um número mínimo por
instalação. Além disso, no caso do abrigo, há um guardião. Algo
similar poderia ser feito na agremiação esportiva: a presença de um
dirigente que assumisse a responsabilidade de guardião da criança ou
do adolescente.

Estamos aqui falando sobre crianças de 7, 8, 10, 12 anos, que vêm
do interior, onde deixam sua família, e ficam nesses alojamentos na
Capital. Alguém tem de responder por elas até do ponto de vista civil.

Quanto à  carga  máxima  de treinamento, se se trata de uma
atividade profissional - de 16 a 18 anos ou de 14 a 16 anos, como
aprendiz - é preciso haver regras claras de carga de trabalho.

Matrícula na escola. Pelo senso comum, às vezes as pessoas
pensam: “Ah! Isso é muito bom, pois o menino sai do Jequitinhonha,
do Norte de Minas, para um grande time e, passado algum tempo,
torna-se um Ronaldinho ou Ronaldo, o fenômeno”. Quem acompanha
o futebol sabe que isso é minoria e que 80% a 90% dos que integram
o chamado futebol de rendimentos tem baixo rendimento. Muitas
dessas crianças e desses jovens vêm para a Capital atrás desse
sonho, rompem com o vínculo familiar e educacional e não têm
assistência pedagógica nem psicológica. A maioria peneirada não vai
para o Barcelona, nem para o Real Madrid, nem para a Seleção
Brasileira, mas ficará rodando em times de pouco rendimento,
totalmente desprofissionalizados, com baixa escolarização e ainda
com frágeis vínculos familiares.

É importante que os direitos sejam respeitados, como o direito à
convivência familiar. Os próprios clubes devem garantir o contato da
criança com a sua família, com um mínimo de contato anual,
proporcionado e bancado pelos clubes. Essas questões trabalhistas
devem ser enfrentadas, aliás, na própria mudança da Lei Pelé.

Esta audiência pública será muito importante. Queremos ampliar
esse debate e envolver os times, os clubes e a Federação Mineira de
Futebol. Muitas vezes um trabalho bem executado pelos clubes pode
significar maior rentabilidade econômica. Se estabelecemos uma
relação trabalhista adequada desde o início, o clube protege o seu
patrimônio profissional e respeita a cidadania e a dignidade do jovem,
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da criança e do adolescente. Temos de identificar aqueles agentes
inescrupulosos, que se aproveitam da desinformação e da situação
econômica frágil de crianças e jovens do interior, vendem o sonho
dourado e depois as deixam em situação de desamparo na Capital.
Essa é uma mercantilização inaceitável de um futuro atleta. Portanto
queremos, promover um debate muito sério.

Gostaria de agradecer ao Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil
e Proteção do Adolescente de Minas Gerais - Fectipa -, que nos
solicitou a realização desta audiência. Como coordenador da frente
parlamentar, militante da área do esporte e apaixonado por futebol,
queremos que o futebol seja o elemento da libertação, e não da
alienação; do rendimento para os jovens e os profissionais, e não de
exploração nem de enriquecimento de alguns inescrupulosos. Além
disso, que os clubes cada vez mais se profissionalizem, em sua
gestão, para que, do ponto de vista trabalhista, atendam bem o direito
de muitos e protejam o seu próprio patrimônio.

Sr. Presidente, concluindo, gostaria de reiterar a importância de que
o estímulo ao jovem para ingressar numa agremiação esportiva não
esteja dissociado dos convívios familiar e comunitário do maior nível
de escolarização possível, pois os atletas milionários são minoria.
Portanto, todos aqueles esportistas que podem e devem exercer em
plenitude seus dons e vocações devem também ser preparados para
o pós-futebol profissional. Essa preparação educativa, familiar,
preocupa-nos muito.

A Agape, por meio do Deputado João Leite, foi convidada para essa
audiência, a fim de dar também seu testemunho. Termino convidando
todos os Deputados e Deputadas para participarem dela, pois trata-se
de uma questão que tende a ganhar espaço cada vez maior, porque a
mercantilização no futebol e no esporte em geral é uma tendência.
Que essa presença econômica no futebol gere e distribua renda, e
não simplesmente favoreça agentes inescrupulosos, que, em nome da
boa-fé e da fragilidade econômica, exploram crianças e adolescentes.
Que os nossos clubes dêem um exemplo de profissionalismo na
gestão e de respeito aos seus profissionais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 6 12, 973, 1.673,
1.674, 1.675, 1.690 e 1.828/2007 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei
n°s 952/2007 e 2.162/2008, 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 10, 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
1º/4/2008

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Inácio Franco e Eros Biondini (substituindo este
ao Deputado Juninho Araújo, 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 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 deliberar sobre proposição da Comissão e
comunica o recebimento dos seguintes ofícios publicados no “Diário
do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: dos Srs.
Leonardo Duque Barbabela, Promotor de Justiça (27/3/2008), e José
Roberto Ometto, Diretor Executivo da Nascentes das Gerais
(20/3/2008). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.824/2007 e 1.988/2008 (Deputado Juninho
Araújo); 1.867/2007 (Deputado Djalma Diniz); 1.870 e 1.904/2007
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(Deputado Paulo Guedes) e 1.953/2007 (Deputado Gil Pereira), em
turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.073, 2.098,
2.101, 2.113, 2.119 e 2.128/2008. 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 seguintes Deputados: Délio
Malheiros solicitando audiência pública para discutir a implementação
de 46 novas linhas de transporte metropolitano pelo DER-MG, em
Belo Horizonte; Inácio Franco solicitando sejam formulados votos de
congratulações com a Construtora Andrade Gutierrez pelo 60 anos de
sua fundação; Paulo Cesar solicitando seja marcada audiência com o
Governador do Estado, Deputados e Prefeitos da região abrangida
pela MG-423 (Pitangui-Papagaios), para tratar sobre o seu
asfaltamento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Paulo Guedes, Presidente - Carlos Mosconi - Inácio Franco.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 896/2007, em 2º turno (Deputado Almir
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Paraca); e 2.118/2008, em turno único (Deputado Inácio Franco).
Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Presidência informa que o Deputado Almir Paraca, relator
do Projeto de Lei nº 6/2007, apresentou anteriormente seu parecer,
que conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutito nº 1 e
informa ainda que continua em discussão o parecer. O relator, na
oportunidade, apresenta novo parecer que conclui pela aprovação da
proposição no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1. O Deputado
Fábio Avelar solicita vista do parecer, o que é deferido pela
Presidência. Passa-se à 2ª Fase (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 2.085 e 2.097/2008. Passa-se à 3ª Fase
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. A Presidência faz a leitura de requerimento
de sua autoria, que, segundo informa, será apreciado oportunamente,
em que solicita a realização de audiência pública para discutir a
observância das normas ambientais vigentes, em especial a Lei nº
12.503, de 30/5/97. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a visita a ser realizada no dia 7 de abril, segunda-feira,
às 9 horas, a Nova Lima, para verificar “in loco” onde está sendo feito
o bota-fora da Empresa Top Empreendimentos Ltda., e para a reunião
extraordinária, a ser realizada no mesmo dia, às 14 horas, no
Auditório desta Casa, com a finalidade de discutir assuntos referentes
ao licenciamento ambiental concedido àquela empresa, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e
Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Vanderlei Jangrossi, 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, em turno
único, do Projeto de Lei nº 2.053/2008, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça, 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
Projetos de Lei nºs 2.049/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça) e 2.054/2008 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.048; 2.061;
2.068; 2.070; 2.102; 2.103; 2.105; 2.106; 2.107; 2.109; 2.110; 2.116;
2.118; 2.120; 2.124 e 2.126/2008. 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 Almir Paraca, em
que solicita reunião para, em audiência pública, conhecer e debater o
tema "Educação: múltiplos olhares", sobre trabalhos e experiências
desenvolvidos pelo educador Tião Rocha, com o intuito de apontar
soluções para os problemas da educação; Dalmo Ribeiro Silva, em
que solicita visita à 10ª Feira Industrial do Vale da Eletrônica - Fivel -,
no Município de Santa Rita do Sapucaí; Deiró Marra, em que solicita
voto de congratulações com o Município de Lagamar, na pessoa do
Prefeito, Ari Batista Pereira, por ser um dos cinco Municípios mineiros
capazes de enfrentar as adversidades e garantir uma educação de
qualidade aos estudantes da rede pública, conforme pesquisa
realizada pelo Unicef; Padre João, em que solicita reunião conjunta
com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para, em
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audiência pública, debater e dar encaminhamento aos desafios e
possibilidades da educação na reforma agrária, em razão dos 10 anos
de  execução  do Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária - Pronera -; Carlin Moura, em que solicita seja realizada
audiência pública para ouvir os Conselheiros Estaduais de Educação
indicados pelo Govenador do Estado, para serem sabatinados por
esta Casa; seja formulado apelo à Secretária de Estado de Educação,
com vistas ao reforço da segurança e ao reabastecimento do estoque
de merenda escolar da Escola Estadual Gastão da Cunha, no
Município de Contagem. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura -

Ana Maria Resende.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2008

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Lafayette de Andrada,
Sebastião Helvécio e Getúlio Neiva (substitutindo este ao Deputado
Antônio Júlio por indicação da Liderança 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, 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. Maurício Passariello,
Coordenador do Núcleo de Contratos, Convênios e Licitação do
Ministério da Cultura; Max Fernandes dos Santos e Dimas Wagner
Lamounier, respectivamente, Gerente Regional de Negócios e
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; Daniel Silva
Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
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Educação; Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênios e Contabilidade do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (20/3/2008); Euvaldo Bittencourt Júnior,
Gerente de Projeto da Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos
Humanos; Elmo Braz Soares, Conselheiro-Presidente do Tribunal de
Contas do Estado e Max Fernandes dos Santos e Dimas Wagner
Lamounier, respectivamente, Gerente Regional de Negócios e
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal (29/3/2008). O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nºs
1.420/2007 (Deputado Jayro Lessa); 1.978/2008 (Deputado Lafayette
de Andrada) e 2.048/2008 (Deputado Agostinho Patrús Filho), no 1º
turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.420/2007 (relator:
Deputado Jayro Lessa) e 2.048/2008 (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho) na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; e o parecer pela rejeição do Projeto de Lei
Complementar nº 7/2007 (relator: Deputado Zé Maia). Com a rejeição
do Projeto, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, de autoria do
Deputado Padre João. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
1.803 e 1.885/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude
de solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores,
Deputados Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio. O Projeto de
Lei nº 16/2007 é retirado da pauta por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, hoje, às 10h30min, para debater a quitação de créditos
tributários do Estado com precatórios judiciais, prevista no Projeto de
Lei nº 392/2007, do Deputado Antônio Júlio, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Getúlio Neiva - Lafayette de
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Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2008

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. Está
presente, também, o Deputado Getúlio Neiva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a dar prosseguimento ao
debate sobre a quitação de créditos tributários do Estado com
precatórios judiciários estaduais, prevista no Projeto de Lei nº
392/2007, do Deputado Antônio Júlio, e a discutir e votar proposições
da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir a Sra. Tereza Cristina da Cunha Peixoto, representando o
Desembargador Orlando Adão de Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, e os Srs. Osmar Teixeira de Abreu, Assessor
Especial, representando o Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de
Fazenda; Ronaldo Maurílio Cheib, Procurador, representando o Sr.
José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado; José
Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, Presidente da Comissão de
Precatórios da OAB - Seção Minas Gerais, 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 das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Antônio

Júlio - Lafayette de Andrada.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões 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 do Deputado Bráulio Braz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.111/2008 (Deputado
Eros Biondini), em turno único, e 2.117/2008 (Deputado Vanderlei
Miranda), no 1º Turno. Registra-se a presença da Sra. Monica Maria
Oliveira Pinho Cerqueira e dos Srs. Leorges Morais da Fonseca e
Ronon Rodrigues, da Universidade Federal de Minas Gerais, que para
agradecer o empenho realizado junto ao governo federal, favorecendo
a liberação de recursos para aquisição de equipamentos de infra-
estrutura para o laboratório de leite dessa Universidade. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.065/2008 (relator: Deputada
Cecília Ferramenta) e 2.117/2008 (relator: Deputado Vanderlei
Miranda), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
2.093, 2.099 e 2.121/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos
Deputados Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Bráulio Braz em que
solicitam seja realizada reunião para, em audiência pública, debater a
qualidade do leite consumido pela população mineira e dos processos
utilizados para a sua análise. 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, 8 de abril de 2008.
Antônio Júlio, Presidente - Lafayette de Andrada.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2008
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Padre João e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Pimenta e Inácio Franco.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a conhecer, em audiencia
pública, a realidade da execução, no Estado, do Programa de
Eletrificação Rural Luz para Todos e comunica o recebimento de ofício
do Sr. Rogério Correia, Delegado Federal do Ministério do
Desenvolvimento Agrário-MG, justificando sua ausência nesta
reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Edson Rezende Morais, Coordenador do Programa Luz para
Todos - Regional Sudeste e Goiás; Ricardo Charbel, Superintendente
do Programa Luz para Todos-Cemig; Marcílio de Sousa Magalhães,
Coordenador Estadual do Programa Luz para Todos; Paulo Menicucci,
Coordenador dos Agentes de Comunicação do Programa Luz para
Todos-Cemig; Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg, e Higino
Zacarias de Souza, Coordenador do Programa Luz para Todos-
Cemig, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.086, 2.095, 2.117
e 2.125/2008. 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 Carlin Moura em que solicita seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, a precariedade
dos serviços públicos no Bairro Xangrilá e adjacentes, em virtude de
impasse entre as Prefeituras de Ribeirão das Neves e Contagem;
Almir Paraca em que solicita seja realizada visita desta Comissão ao
Presidente da Cemig para tratar da implementação do Programa Luz
para Todos no Estado; Weliton Prado, Almir Paraca, Antônio Carlos
Arantes, Ronaldo Magalhães e Padre João em que solicitam seja
realizada visita ao Presidente da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, visando reforçar as reivindicações dos trabalhadores
dessa Empresa em greve; Weliton Prado em que solicita seja enviado
ofício ao Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
com vistas a envidar esforços para avançar nas negociações e
atender as reivindicações dos trabalhadores dessa Empresa em
greve; Padre João, Almir Paraca, Weliton Prado e Antônio Carlos
Arantes em que solicitam seja enviado ofício à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão solicitando a inclusão da previsão de
recursos no PPAG 2008-2011 e posterior dotação orçamentária na
LOA-2008 de recursos do Programa Luz para Todos para os
Municípios mineiros. 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, 8 de abril de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Padre João - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
7/4/2008

Às 14h15min, comparecem no Plenário os Deputados Carlos
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Mosconi e Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão. O
Presidente, Deputado Carlos Mosconi , nos termos do inciso III do art.
120 do Regimento Interno, dá a ata por aprovada e solicita aos
Deputados que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a debate público sobre o tema " Residência Médica :
Perspectivas de Mudança". A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Antônio Joaquim, Procurador de Justiça,
representando o Procurador-Geral de Justiça, Sr. Jarbas Soares Jr.; a
Aspirante Oficial Rosália Marques de Freitas de Oliveira,
representando o General de Divisão José Mário Facioli; Francisco
Eduardo de Campos, Secretário de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde do Ministério da Saúde; Christiano Canêdo,
Diretor de Ensino e Desenvolvimento de Pessoas da Fhemig; a Sra.
Rosa Malena Delbone de Faria, Coordenadora do Curso de Medicina
da Unifenas; os Srs. Herman Alexandre Vivacqua Von Tiesenhausen,
Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais;
Cristiano Gonzaga da Matta Machado, Presidente do Sindicato dos
Médicos do Estado de Minas Gerais; Francisco José Penna, Diretor
da Faculdade de Medicina da UFMG; Reginaldo Aparecido Valácio,
Presidente da Comissão Estadual de Residência Médica de Minas
Gerais, representando o Sr. José Carlos Vianna Collares Filho,
Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; a Sra. Lina
Sandra Ferreira de Lemos, Gerente do Centro de Educação em
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte,
representando o Sr. Helvécio Miranda Magalhães, Secretário
Municipal de Saúde, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, como autor do autor do requerimento que deu origem ao
debate, passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, fazem uso da palavra os convidados acima
mencionados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
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Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarquínio - Doutor Rinaldo -
Carlos Pimenta.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Padre João, Wander Borges e
Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Ademir Lucas, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e passa à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
informa que, na última reunião extraordinária desta Comissão,
solicitou, como relator, a distribuição de avulso do parecer sobre o
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, no 1º turno, em que concluiu
pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça, e 3 a 23, que apresentou. Na fase de
discussão, o Presidente informa que se encontram em poder da Mesa
as seguintes propostas de emenda, de autoria dos Deputados citados
a seguir: nºs 1 a 17 e 86 (Dalmo Ribeiro Silva); 18 a 25 (Célio
Moreira); 26 a 30 (Rosângela Reis); 31, 32 e 39 (Padre João); 33 a 35
(Delvito Alves); 36 (Ronaldo Magalhães); 37 (Domingos Sávio); 38
(Alberto Pinto Coelho); 40 (Bráulio Braz); 41 a 49 (Elisa Costa); 50
(Gláucia Brandão); 51 (Ana Maria Resende); 52 a 55 (André Quintão);
56 (Sebastião Costa); 57 a 67 (Sargento Rodrigues); 68 (Wander
Borges); 69 (Lafayette de Andrada); 70 a 77 (Durval Ângelo); 78 a 82
(Dinis Pinheiro); 83 (Irani Barbosa); 84 e 85 (Weliton Prado).
Encerrada a discussão, é colocado em votação o parecer, salvo as
propostas de emenda e destaques apresentados, o qual é aprovado.
A Presidência informa que as Propostas de Emenda nºs 1 a 15, 18 e
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21, 26 a 30, 31 e 39, 33 a 35, 36, 37, 38, 40, 41, 50, 51, 54 e 55, 56,
57 (parcialmente), 63 e 65 e 79, deixam de ser votadas por estarem
contidas no parecer aprovado. As Propostas de Emenda nºs 70 e 71
deixam de ser recebidas por se tratar de matéria contida no projeto
original. Prosseguindo, o Presidente submete a votação e são
aprovadas as Propostas de Emenda nºs 68, 69, 72 a 77, 79, 83 a 86.
A Prosposta de Emenda nº 64 é destacada e aprovada. Em seguida, o
Presidente submete a votação e são rejeitadas as Propostas de
Emenda nºs 16, 19, 20, 22 a 25, 32, 42 a 49, 52 e 53, 57
(parcialmente), 58 a 62, 66, 67, 78, 80 a 82. Com a aprovação das
propostas de emenda, o Presidente, na qualidade de relator da
matéria, elabora a nova redação do parecer, que conclui pela sua
aprovação com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e
Justiça, e 3 a 26, que apresenta. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ademir Lucas.

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

1.703/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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.

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 1.703/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Virgolandense de Produtores Rurais, com sede no
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Município de Virgolândia, que possui como finalidade precípua
desenvolver atividades que possam contribuir para o fomento e
racionalização das explorações agropecuárias, visando ao
fortalecimento econômico e social de seus associados.

Para a consecução de suas metas, constrói ou aluga bens móveis e
imóveis necessários às suas instalações administrativas, tecnológicas
e de armazenamento; e realiza o transporte, o beneficiamento, a
industrialização e comercialização da produção agrícola. Além disso,
presta aos mais necessitados assistência médica e odontológica e
promove atividades de cunho educativo, cultural e recreativo.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.703/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.950/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise
tem como objetivo instituir a Semana Estadual de Luta contra o
Câncer de Pele.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007 e
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em tela pretende criar a Semana Estadual de Luta contra

o Câncer de Pele, que se realizaria, anualmente, na segunda semana
do mês de dezembro e na qual se promoveriam atendimentos,
exames, palestras e outras atividades que visem à conscientização da
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população e à redução dos índices de incidência dessa enfermidade.
Câncer de pele é o crescimento anormal e descontrolado das

células que compõem a pele, em suas várias camadas. Dependendo
da camada afetada, há diferentes tipos de câncer, sendo os mais
comuns os carcinomas basocelular e espinocelular, e o mais perigoso,
o melanoma.

O carcinoma basocelular representa 70% dos casos, sendo
encontrado com maior freqüência em pessoas com mais de 40 anos,
de pele clara. Seu surgimento está diretamente ligado à exposição
solar cumulativa durante toda a vida. Embora não cause metástase,
pode destruir os tecidos à sua volta, atingindo até cartilagens e ossos.

Já o carcinoma espinocelular pode disseminar-se por meio de
gânglios e provocar metástase. Entre suas causas, estão a exposição
prolongada ao sol, principalmente sem a proteção adequada, o
tabagismo, a exposição a substâncias químicas como arsênio e
alcatrão e alterações na imunidade.

O melanoma é o tipo mais perigoso, com alto potencial de
metástase. Pode levar à morte se não houver diagnóstico e
tratamento precoce. É mais freqüente em pessoas de pele clara e
sensível. Normalmente, inicia-se com uma pinta escura.

A radiação ultravioleta, emitida pelos raios solares e pelos aparelhos
de bronzeamento artificial, é a principal responsável pelo
desenvolvimento desse tipo de câncer e pelo envelhecimento da pele.

Como a incidência dos raios ultravioleta está cada vez mais
agressiva na Terra, as pessoas de todos os biotipos devem estar
atentas e se proteger quando expostas ao sol. Os grupos de maior
risco são os de pele e olhos claros, sardas, cabelos claros ou ruivos.
Além destes, os que possuem antecedentes familiares com histórico
da doença, queimaduras solares, incapacidade para bronzear e
pintas.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que todas as
medidas de proteção sejam adotadas quando houver exposição ao
sol: uso de chapéus, camisetas e protetores solares. Também deve
ser evitada a exposição entre 10 e 16 horas, principalmente durante o
verão. É importante ressaltar que as barracas usadas na praia devem
ser de algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação ultravioleta.
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As de náilon formam uma barreira pouco confiável, pois 95% dos raios
UV ultrapassam o material. Para o uso de filtros solares, recomenda-
se a reaplicação a cada duas horas e que o Fator de Proteção Solar -
FPS - seja, no mínimo, 15.

Diante dessas informações, constata-se a importância da realização
de campanhas com informações claras e consistentes em datas
determinadas, como a proposta, para a conscientização da população
com respeito à prevenção e possível erradicação da doença. Em
decorrência disso, entendemos que o projeto de lei em análise é
meritório e oportuno.

Por fim, o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como objetivo suprimir o art. 2º do projeto,
que trata da regulamentação da lei, por ser esse ato inerente às
atribuições do Poder Executivo, dispensando comando legal para ser
executado;e promover aperfeiçoamentos de ordem técnica.

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

1.950/2007 em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Carlos

Pimenta - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.166/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 176/2008, 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
Barbacena.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008 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
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O Projeto de Lei nº 2.166/2008 tem por finalidade dar a
denominação de Deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada à
escola estadual situada na Rua José Avelino Leandro, 60, no Distrito
de Correia de Almeida, no Município de Barbacena.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao Município,
por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25 da
nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta
tratar das matérias que não se 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 dispõe
sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado
seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à
coletividade.

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

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.166/2008.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

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

2.167/2008
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Dom Viçoso - Apae de Dom
Viçoso, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.167/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dom Viçoso -
Apae de Dom Viçoso.

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 § 2º do art. 14 do seu estatuto determina
que o exercício das funções dos membros dos órgãos de direção não
será remunerado e que o parágrafo único do art. 46 preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em
benefício de entidades congêneres dotadas de personalidade jurídica
e registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, ou de
entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.167/2008.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.171/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.171/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade dos Amigos
de Maria da Fé - Samfé -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008 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 2.171/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Sociedade dos Amigos de Maria da Fé.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 15, que ela não remunera seus Diretores e Conselheiros e, no
parágrafo único do art. 29, que, caso seja ela dissolvida, seu
patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.171/2008.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

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

2.180/2008
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O Projeto de Lei nº 2.180/2008, do Deputado Lafayette de Andrada,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Agência de
Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - Acispes -, com
sede no Município de Juiz de Fora.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008 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 2.180/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da
Serra, com sede no Município de Juiz de Fora.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica; funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 28 que não
serão remunerados nem receberão vantagens ou benefícios, por
qualquer forma ou título, seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 39 preceitua que,
caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado
a instituição qualificada nos termos da Lei nº 14.870, de 2003, que
dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -,
preferencialmente com o mesmo objetivo social, ou, no caso de
inexistência de entidade com tal qualificação, ao Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.180/2008 na forma original.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely
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Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.183/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.183/2008, do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente e Educacional João Wesley - ABEJW -, com sede no
Município de Uberlândia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008 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 2.183/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Beneficente e Educacional João Wesley, com
sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 12, que seus
administradores não receberão remuneração pelos serviços
prestados, e, no parágrafo único do art. 19, que, caso seja ela
dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.183/2008.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa - Delvito Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.186/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.186/2008, do Deputado Eros Biondini, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Monsenhor Lincoln
Ramos, com sede no Município de Ubá.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008 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 2.186/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Monsenhor Lincoln Ramos, com sede no
Município de Ubá.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, e funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 33, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos
associados, benfeitores ou equivalentes, não serão remuneradas e,
no art. 37, preceitua que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.186/2008.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.188/2008

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 Fraternidade Feminina Clube
das Acácias Luz e Humanidade, com sede no Município de Patrocínio.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.188/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Fraternidade Feminina Clube das Acácias Luz e
Humanidade, com sede no Município de Patrocínio.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 9º
que as atividades de suas Diretoras, Conselheiras, instituidoras e
sócias não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e, no art. 39,
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.188/2008.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.190/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Amigos e Defensores dos Moradores do Bairro Ipê - ADMI -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008 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 2.190/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Amigos e Defensores dos Moradores do
Bairro Ipê, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, e tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 25 do seu estatuto determina que
nenhum membro da diretoria será remunerado e o art. 35 preceitua
que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
doados à Sociedade São Vicente de Paulo do Bairro Ipê ou a
entidades de caridade em Belo Horizonte.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.190/2008.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa - Delvito Alves.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 232/2007
Comissão de Saúde

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

comento, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.317/2006, torna obrigatório o oferecimento pelo Estado de vacinas
contra catapora para crianças de até 14 anos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer favorável quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à
legalidade.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise tem por objetivo incluir a vacina contra a

catapora no calendário de vacinação do Estado. Para tanto, determina
a imunização de crianças até 14 anos de idade.

A catapora ou varicela é uma doença infecto-contagiosa e
habitualmente benigna, que atinge, em geral, crianças de 5 a 9 anos;
entretanto, a doença pode também acometer crianças mais novas ou
adultos que ainda não a tiveram.

A catapora se manifesta mais ou menos 10 dias após o primeiro
contato com o vírus, na forma de pequenas bolhas ou vesículas que
aparecem subitamente pelo corpo e causam muita coceira. Depois
que as bolhas se rompem, forma-se uma crosta que se desprende em
alguns dias, podendo ou não deixar cicatriz. Quando aparecem nas
mucosas, causam dor e incômodo. São perigosas para a visão,
quando se instalam na córnea. Geralmente, antes da erupção das
bolhas, ocorre febre, perda de apetite, dor de cabeça e cansaço.

A criança que está com catapora não deve ir à escola, nem ter
contato com outras crianças ou adultos que não tiveram a doença,
altamente transmissível. Mas, de uma maneira geral, é considerada
doença benigna e autolimitada, ou seja, desaparece sozinha em
poucos dias.

O Calendário de Vacinação da Criança, do Adolescente, do Adulto e
do Idoso do Sistema Único de Saúde - SUS -, instituído por meio da
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Portaria nº 1.602, de 2006, do Ministério da Saúde, não inclui a
varicela. Na rede pública, a vacina está disponível apenas nos
Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais - Crie -, e é
aplicada exclusivamente com indicação médica, para casos
específicos, como os de imunodeficientes e de candidatos a
transplante de órgãos.

No âmbito nacional, a decisão sobre a inclusão de determinada
vacina no calendário requer estudo prévio de custo-benefício, no qual
são calculados o valor das vacinas, a incidência das enfermidades e o
número de mortes causadas, assim como as internações hospitalares
e consultas ambulatoriais. Enfim,  o  Programa Nacional de
Imunização - PNI - avalia uma série de indicadores epidemiológicos e
econômicos para decidir sobre a imunização contra uma doença, e, de
acordo com esse balizamento, a catapora ainda não foi incluída no
Programa.

Em Minas Gerais, a varicela consta da lista de doenças de
notificação compulsória, conforme o disposto na Resolução nº 580, de
24/1/2001, da Secretaria de Estado de Saúde.

Há fatores que pesam contrariamente à inclusão da catapora na
tabela de vacinação do SUS, como a dificuldade de preservação da
vacina, que deve ser feita a -15ºC, e a produção atual do
imunobiológico, que é insuficiente para atender à demanda de um
país populoso como o Brasil.

De resto, o custo é o principal determinante para que a vacina não
seja distribuída no sistema público. Segundo a Fundação Oswaldo
Cruz, a dose da vacina custa R$120,00. O cruzamento desse dado
com informações demográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE – nos dá uma estimativa de gasto da ordem de
quase R$5.000.000,00 para atender ao previsto no projeto, em Minas
Gerais.

Enfim, para sanar dúvidas relativas à viabilidade da matéria, a
Comissão de Saúde baixou o projeto em diligência à Secretaria de
Estado de Saúde, a qual se manifestou contrária à sua aprovação, por
meio de nota técnica apensa a esse processo.

Por essas razões, deixamos de acolher o projeto, embora
reconheçamos a importância do tema e louvemos a iniciativa do autor.



615

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº

232/2007.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Hely

Tarqüínio - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.010/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto em epígrafe dispõe
sobre a Política Estadual de Compensação e Proteção aos
Agricultores Familiares cujas glebas possuam áreas de preservação
permanente ou áreas destinadas para a preservação ambiental.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

No dia 9/10/2007, esta Comissão aprovou requerimento dirigido à
Mesa da Assembléia solicitando o exame da possibilidade de anexar a
proposição em epígrafe ao Projeto de Lei nº 952/2007.

Cumpre-nos analisar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em tela tem por objetivo garantir aos agricultores familiares

que se defrontam com restrição econômica ou ambiental em áreas de
preservação permanente ou destinadas à conservação ambiental,
protegidas pelo Estado, compensação e incentivos para estimular a
proteção da biodiversidade.

A compensação e os incentivos compreendem o apoio prioritário
para projetos e atividades de assistência técnica, capacitação e
pesquisa agropecuária; fornecimento de insumos agropecuários e
mudas; acesso preferencial a programas de governo e subsídio
financeiro proporcional à área com restrição econômica ou ambiental
do imóvel.

Como se observa, a finalidade do projeto é implantar a
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compensação financeira pela prestação de serviços ambientais para
os agricultores abrangidos pelo art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de
2006, que dispõe sobre a Política Nacional da Agricultura Familiar -
Pronaf.

Em projeto em curso na Câmara dos Deputados, de autoria do
Deputado Antônio Palocci, considera-se serviço ambiental a adoção
de práticas ambientais voltadas para a redução do desmatamento, a
recuperação de áreas degradadas, a redução do risco de queimadas,
a conservação do solo, da água e da biodiversidade e outras medidas
que contribuam para diminuir a emissão de gases causadores do
efeito estufa.

Nesta Casa Legislativa, além do projeto em exame, tramitam dois
outros projetos dispondo sobre medidas dessa natureza. São eles o
Projeto de Lei nº 952/2007, que dispõe sobre o Bolsa Verde, e o
Projeto de Lei nº 1.426/2007, que estabelece diretrizes para a adoção
de política de crédito ambiental de incentivo aos produtos rurais e aos
agricultores familiares - Ecocrédito.

Assim, cumpre esclarecer que esta Comissão emitiu parecer
favorável ao Projeto de Lei nº 952/2007, sustentando a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com fundamento na Lei
Federal nº 9.433, de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos; na Lei Federal nº 4.771, de 1965, que contém o Código
Florestal Brasileiro; nos arts. 24, VI, e 225, da Constituição Federal, e
na Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre a Política Florestal e de
Proteção à Biodiversidade. E para corrigir os vícios jurídicos dessa
proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um
substitutivo de conteúdo similar ao do projeto em epígrafe, de
incentivo financeiro ou à identificação ou à criação de áreas para fins
de proteção à biodiversidade e de recarga de aqüíferos, com base nos
princípios da universalização progressiva do benefício, da priorização
de ecossistemas e regiões para fins de recomposição florestal e da
preferência da concessão econômica para os hipossuficientes.

Dessa forma, pode-se concluir que o projeto em análise não
encontra óbice à sua tramitação nesta Casa. Com efeito, cabe ao
parlamentar escolher entre as medidas apontadas, com vistas ao
pagamento pela prestação de serviços ambientais.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.010/2007.
Sala das Comissões, 8 de abril 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 1.762/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto der lei em
análise dispõe sobre a instalação de brinquedotecas em
estabelecimentos de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em
regime ambulatorial e de internação.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007, foi o projeto
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo tem por objetivo a instalação de brinquedotecas

em hospitais, clínicas, unidades de saúde e estabelecimentos
similares que façam atendimento pediátrico, em regime de internação.

A brinquedoteca hospitalar é aparelho importante no processo de
recuperação de crianças doentes. Quando quebra a tediosa e sofrida
rotina de uma internação hospitalar, ela se constitui em poderoso
coadjuvante no tratamento e na recuperação de crianças, pois as
atividades realizadas fazem com que os traumas sejam esquecidos e
que elas se sintam menos distantes de sua vida cotidiana e familiar.

Os momentos de prazer e alegria proporcionados pelas brincadeiras
costumam, às vezes, superar a dor e o sofrimento decorrentes da
enfermidade e também dos tratamentos. Ademais, um ambiente lúdico
torna mais próxima e afetiva a convivência com familiares e
acompanhantes de pequenos pacientes.

Entendemos, portanto, que a brinquedoteca é necessária em
instituições de saúde que oferecem tratamento pediátrico em regime
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de internação. No entanto, a obrigação de atender a essa
necessidade já está prevista pela Lei Federal nº 11.104, de 21/3/2005.

Em face dessa constatação, a douta Comissão de Constituição e
Justiça - CCJ - apresentou o Substitutivo nº 1, que limita o alcance do
projeto, aplicando o comando às instituições que oferecem
atendimento pediátrico em regime ambulatorial.

Compreendemos o espírito da iniciativa da CCJ, que é o de garantir
o melhor atendimento possível à saúde infantil. Entretanto, não
acataremos a sugestão, à vista dos argumentos que passamos a
apresentar.

Segundo preceito constitucional, o Sistema Único de Saúde - SUS -
deve atender, de forma integral e equânime, a todos os brasileiros.
Esse pressuposto, justo e humanitário, é um ideal a ser perseguido.
Há, porém, muitas dificuldades para alcançar essa meta. Os recursos
humanos e materiais hoje oferecidos pelo SUS, nas três esferas de
governo, são ainda insuficientes para o atendimento de necessidades
sanitárias fundamentais da população.

Muitas são as razões para que a saúde pública não funcione a
contento. Há fenômenos econômicos, sociais e tecnológicos que
dificultam o equilíbrio dos gastos do governo. Entre outros fatores,
podemos citar o significativo envelhecimento da população e as
alterações nas tecnologias disponíveis na área de cuidados médicos,
com custos cada vez mais altos para o SUS.

Os reflexos desses problemas se fazem sentir pelos usuários, e o
atendimento ambulatorial talvez seja o flanco mais visível dessa
situação perversa. É, principalmente, nos ambulatórios que se
percebem as precariedades do sistema. Mesmo quando a imprensa
veicula falha no atendimento de hospitais, notadamente as criticadas
filas, observa-se que o verdadeiro gargalo está no serviço ambulatorial
da região em que se situa o hospital.

Entendemos, então, que os ambulatórios estão ainda carentes de
recursos básicos, tais como espaço, pessoal e equipamento médico.

Observa-se também que a grande maioria dos ambulatórios públicos
existentes em Minas Gerais não tem espaço físico para a instalação
de brinquedotecas, mesmo os mais modernos, como as Unidades
Básicas de Saúde do Programa de Saúde da Família – PSF –, recém-
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construídas pelo governo mineiro. Reiteramos, por fim, que há
necessidades mais prementes a serem supridas pelos ambulatórios
do Estado do que a criação de brinquedotecas.

Por outro lado, a experiência nos mostra que a permanência de
crianças em serviços ambulatoriais é relativamente curta, não
permitindo o pleno uso de aparelhos como a brinquedoteca. A
inserção do lúdico no processo de tratamento requer tempo e pessoal
especializado para melhor aproveitamento.

Enfim, entendemos que a brinquedoteca em serviços de
atendimento pediátrico é sempre proveitosa, porque humaniza a
relação entre o paciente e a instituição. Mas, no atual contexto
sanitário, não há como obrigar a sua instalação nos serviços
ambulatoriais. Considerando que as instituições que tratam as
crianças em regime de internação já são obrigadas a ter
brinquedotecas, por força do comando federal, não encontramos
justificativa para que a proposição prospere nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº

1.762/2007.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos

Pimenta - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.165/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por intermédio da Mensagem nº 175/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
alterar o art. 1º e seu parágrafo único da Lei nº 16.262, de 18/7/2006,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à União.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo”, em 20/3/2008, e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, conforme
dispõem os arts.188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.165/2008 tem por escopo dar nova redação ao

art. 1º da Lei nº 16.262, de 18/7/2006, que autoriza o Poder Executivo
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a doar à União o imóvel constituído pela área de 8.145m², composto
pelos lotes nºs 2 a 15 da quadra 12, localizado na Rua Campina
Verde, Bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte, a ser desmembrado
de área maior, registrada sob o nº 20.211, a fls 90 do Livro 3-Q, no
Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício desta Capital.

No “caput” do art. 1º dessa lei, não constavam da área a ser doada
os lotes sem numeração contíguos aos lotes nºs 2 a 15 da Quadra 12,
o que facilitou ocupações irregulares no local. Pretende-se, agora, nos
termos da alteração proposta pelo projeto de lei em análise, a inclusão
desses lotes não numerados na área a ser transferida à União, para
que ela promova a regularização das ocupações. Em decorrência
disso, o art. 1º e seu parágrafo único devem incorporar essas
alterações.

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; a norma
federal impõe ainda a necessidade de interesse público devidamente
justificado, o que é atendido pela destinação a ser dada ao imóvel de
abrigar a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da
União e regularização das citadas ocupações, prevista no parágrafo
único do art. 1º da proposição.

Cabe observar que, em atendimento ao § 1º da Lei nº 9.666, de
1993, a Lei nº 16.262 mantém, em seu art. 2º, cláusula de reversão do
imóvel ao doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura de
escritura pública de doação, não for cumprida a finalidade
estabelecida.

Como a Lei nº 16.262 terá a parte principal de seu texto alterado, é
mais adequada a redação de projeto de lei que autorize o Estado
novamente a doar a referida área à União, com a previsão de
revogação da lei anterior. Com esse objetivo, apresentamos o
Substitutivo nº 1, formalizado na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.165/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União o imóvel

constituído pela área de 8.145m² (oito mil cento e quarenta cinco
metros quadrados), composto pelos lotes nºs 2 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
registrada sob o nº 20.211, a fls. 90 do Livro 3Q, no Cartório de
Registro de Imóveis do 2º 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 - 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 - Fica revogada a Lei nº 16.262, de 18 de julho de 2006.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.207/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 28/3/2008,
e a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.207/2008 tem como finalidade aprovar
a alienação de 17 lotes de terras devolutas situados nos Municípios de
Fronteira dos Vales, Rio Pardo de Minas e Santo Antônio do Retiro,
todos com área entre 100ha e 250ha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, com exceção dos casos relacionados a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m²; a alienação ou a concessão de terra pública rural, com área
de até 100 hectares, ou previstas no plano de reforma agrária
estadual aprovado em lei; a concessão gratuita de domínio de área
devoluta rural não superior a 50 hectares; e a alienação ou a
concessão de terra devoluta rural com área de até 250 hectares,
desde que precedidas de ação judicial discriminatória e atendidos os
requisitos pertinentes.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a
alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial, com área
limitada a 250 hectares, a quem torná-la economicamente produtiva e
comprovar sua vinculação pessoal com ela.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - Iter -, a Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial verificou que a legitimação das terras devolutas de
que trata a mensagem em análise não se enquadra entre as citadas
ressalvas constitucionais, devendo, assim, ser previamente aprovada
por esta Casa.

Ademais, tais concessões de domínio serão efetivadas por compra
preferencial, tendo por fundamento o citado § 6º do art. 247 da Carta
estadual e o § 3º do art. 30 da Lei nº 11.020, de 1993, com a redação
dada pela Lei nº 12.416, de 1996.

Dessa forma, as legitimações de que trata o projeto de resolução
encontram-se em estreita conformidade com o que dispõe a legislação
vigente e, portanto, não há impedimento a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
2.207/2008.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.024/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.024/2008, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação
Mineira dos Institutos de Previdência Municipal do Estado de Minas
Gerais - Amiprem -, 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 2.024/2008
Declara 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira

dos Institutos de Previdência Municipal do Estado de Minas Gerais -
Amiprem -, com sede no Município de domicílio de seu Presidente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/4/2008
Presidência dos Deputados José Henrique e Ademir Lucas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 18/2008 (informando
ausência do País), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 2.262 a 2.266/2008 - Requerimentos nºs 2.192 a 2.199/2008 -
Proposições Não Recebidas: Requerimento do Deputado Ademir
Lucas - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio
Ambiente, de Política Agropecuária (2), de Saúde e de Assuntos
Municipais e do Deputado Mauri Torres - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Carlin Moura, Weliton Prado, Irani Barbosa
e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - André Quintão - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista
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de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
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 Inácio Franco, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIO Nº 18/2008
Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que

estará ausente do Estado no período de 11/4/2008 a 19/4/2008, em
viagem aos Estados Unidos, para tratar de assuntos de interesse do
Estado.

OFÍCIOS
Da Sra. Ellen Gracie, Presidente do STF, comunicando que essa

Corte julgou parcialmente procedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.642.

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.050/2008, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 1.936 e
1.940/2008, da Comissão de Participação Popular. .

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde (2), prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.759/2006 , do Deputado
Rêmolo Aloise, e 1.629/2007, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, encaminhando
relação contendo os projetos aprovados relativos ao Programa de
Fortalecimento dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, a qual foi
publicada no “Minas Gerais” de 3/4/2008. (- 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. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, convidando
para a aula magna sobre gerenciamento de desempenho, a ser
proferida pelo Diretor-Geral do Tesouro do Reino Unido em 11/4/2008,
nesta Capital.

Do Sr. Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento Social,
convidando para a cerimônia de abertura da I Conferência Estadual de
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais - ICEGLBT -, em
11/4/2008, em Contagem.

Do Sr. Alencar da Silveira Jr., 3° Vice-Presidente da Unale,
encaminhando resumo dos temas tratados na XII Conferência
Nacional dos Legislativos Estaduais, em fevereiro de 2008.

Do Sr. Magno Orlando Ferreira de Carvalho, Prefeito Municipal de
Carrancas, solicitando a aprovação de emenda ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007 que transfere o Município de Carrancas
para a Comarca de Itumirim. (-Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007.)

Da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da UEMG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.944/2008 , da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da CEF
(3), informando a liberação de recursos financeiros referentes às
parcelas dos contratos que menciona e alguns itens referentes a
contratos de repasse de recursos do Orçamento Geral da União entre
a CEF e a Secretaria de Turismo. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.059/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.059/2008.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.786/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 593/2007
e1.983/2008, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-
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Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)
Da Sra. Juliana Márcia Barroso, Diretora do Departamento de

Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em
Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública,
solicitando as informações que menciona sobre gastos com
segurança pública neste Estado.

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 Construção do Centro
Socioeducativo. (- 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. Alexandre Cabana de Queiroz Andrade, Diretor de Políticas
Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério
da Justiça, informando a celebração dos convênios que menciona
entre este Estado e o referido Ministério. (- 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. Clever Soares de Andrade, Diretor de Desenvolvimento da
Codemig, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.921/
2008, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Vice-Presidente do BDMG,
informando a posição atualizada dos recursos do Programa de
Modernização Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em
Municípios do Estado de Minas Gerais - Novo Somma. (- 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. Rosa de Fátima Mello Ferreira e outros, funcionários da
Escola Estadual Cel. Ananias de Andrade, ocupantes do cargo de
Assistente Técnico da Educação Básica, solicitando que esta Casa
interceda junto à Secretaria de Educação com vistas à análise de sua
situação salarial. (-À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Débora A. F. Barbosa e outros, profissionais da educação,
solicitando o apoio deste Poder a suas reivindicações relativas a
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melhoria salarial e de condições de trabalho. (-À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Adão Faustino, solicitando providências diante dos problemas
que aponta no Ipsemg, como funcionários que não cumprem horário e
falta de medicamentos na farmácia do órgão. (-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 2.262/2008
Dá denominação a escola estadual no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A escola estadual situada na Avenida Pedro Nolasco, nº

700, Bairro Ideal, no Município de Ipatinga, passa a denominar-se
Escola Estadual Engenheiro Amaro Lanari Júnior.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2008.
Cecília Ferramenta
Justificação: O Ideal é um tradicional bairro de Ipatinga, que foi

construído pela Usiminas para abrigar seus funcionários e familiares.
É habitado principalmente por aposentados e funcionários ativos da
empresa, tendo, assim, uma grande identificação com a Usiminas. A
escola estadual do Bairro Ideal também foi construída com
investimentos da empresa que financiou toda a obra fornecendo,
dessa forma, infra-estrutura suficiente para que a comunidade do
bairro tivesse boas condições de educação.

A comunidade escolar, alunos, professores e funcionários em geral,
reconhecendo a importância da parceria com a Usiminas,
manifestaram o desejo de prestar uma homenagem ao primeiro
Presidente da Usina em reconhecimento ao seu trabalho. Para tanto,
foi apresentada a sugestão de modificar o atual nome da escola para
Escola Estadual Engenheiro Amaro Lanari Júnior.

O engenheiro Amaro Lanari Júnior foi presidente da Acesita - Aços
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Especiais Itabira -, em 1956, participou da primeira missão brasileira
designada para tratar da associação com entidades japonesas para a
instalação da Usiminas, chefiou o grupo de trabalho que estabeleceu
as bases e propôs as medidas de concretização da Usiminas, entre
outras atividades. Em janeiro de 1958, foi eleito Presidente da
empresa, cargo que ocupou até 1978.

Atendendo ao anseio da comunidade escolar e convencida da justa
homenagem, apresento este projeto de lei contando com o apoio dos
nobres pares para a sua aprovação.

- 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 2.263/2008
Altera para Brazópolis a grafia do nome do Município de Brasópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O nome do Município de Brasópolis passa a ser grafado

com a consoante “z” em substituição à consoante “s”.
Art. 2º - A escrita oficial do nome do Município a que se refere o

artigo anterior passa a ser Brazópolis.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2008.
Durval Ângelo
Justificação: Em 7/9/23, a Lei Estadual nº 843 elevou a Villa Braz à

categoria de cidade e modificou seu nome para “Brazópolis”, grafado
com “z”, visto que se tratava de homenagem ao cidadão que mais
batalhou pela emancipação da localidade, o Coronel Francisco Braz
Pereira Gomes, pai do Presidente da República Wenceslau Braz
Pereira Gomes.

Ressalte-se que o Decreto-Lei Estadual nº 1.058, de 31/12/43, e a
Lei Estadual nº 336, de 27/12/48, ambos referentes à Divisão
Administrativa e Judiciária do Estado de Minas Gerais, para o
qüinqüênio seguinte, também grafam o nome da cidade com a
consoante “z”, ou seja, Brazópólis.

Entretanto, a partir da década de 1950, sem que fosse editada
nenhuma lei estadual com vistas a alterar a grafia do nome da cidade,
alguns órgãos públicos, tanto na esfera estadual quanto federal,
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passaram a grafar o nome com a consoante “s” , ou seja, “Brasópolis”.
Há exemplos inclusive de leis estaduais em que aparecem as duas

grafias simultaneamente, tanto “Brasópolis” quanto “Brazópolis”. É o
caso da Lei Estadual nº 1.039, de 12/12/53, da Lei Estadual nº 2.764,
de 1962, da Lei Estadual nº 3.908, de 1965, das Leis Estaduais nºs
4.586, 4.587, 4.565, de 1967, e da Lei Estadual nº 4.709, de 1968.

Como o IBGE se baseou no Anexo I da Lei nº 1.039, de 1953 (em
que o nome da cidade está grafado com “s”), na publicação da
Enciclopédia dos Municípios Brasileiros de 1959, acabou por provocar
o agravamento da situação, pois o referido Instituto é fonte de
consulta para conhecimento do nome correto de uma determinada
cidade.

Portanto, apesar de não ter havido nenhuma mudança em termos de
legislação estadual para que o nome da cidade passasse a ser
grafado com a letra “s”, como as leis estaduais passaram a adotar tal
grafia, principalmente, a partir do ano de 1969, mister é que se corrija
o equívoco por meio de uma lei estadual específica para tratar do
assunto, tendo em vista exigência feita pelo IBGE.

Salientamos que em âmbito municipal foi aprovada, no ano de 1997,
a Lei nº 371, de 25/9/97, que oficializou a grafia com a letra “z”.
Contudo, é absolutamente necessária a aprovação de um projeto de
lei estadual com vistas a resolver definitivamente tal situação.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto de lei ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.264/2008
Declara de utilidade pública o Clube Atlético Guará, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Atlético Guará,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
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Justificação: O Clube Atlético Guará tem como finalidade
proporcionar a difusão do civismo e da cultura física, principalmente o
futebol de caráter amador. Tendo em vista fomentar a prática de
esportes entre seus associados, participa de competições em todas as
modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o
futebol feminino.

Em decorrência de sua atuação, promove a integração na
comunidade em que atua, principalmente o segmento jovem da
região, por meio de um lazer saudável.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.265/2008
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Amor e

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

Amor e Restauração - Apar -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2008.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação Projeto Amor e Restauração - Apar -, em

pleno funcionamento desde 26/6/2005, é uma sociedade civil de
direito privado, voltada para a assistência social, sem fins lucrativos,
com duração por tempo indeterminado e com sede no Município de
Juiz de Fora.

A Associação, cuja diretoria é composta por pessoas idôneas, tem
como finalidade a recuperação de dependentes químicos do sexo
feminino e seu ingresso, após o tratamento, no mercado de trabalho
com uma nova profissão ensinada na própria Apar, por profissionais
qualificados; o estímulo à parceria, ao diálogo e à solidariedade entre
os diferentes segmentos sociais; a atuação conjunta com entidades
que tenham interesses comuns; a promoção da cultura e a defesa e
conservação do patrimônio histórico e artístico; a promoção gratuita
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da saúde e da segurança alimentar e nutricional; o combate à pobreza
e à miséria; a preservação, defesa e conservação do meio ambiente e
a promoção do desenvolvimento sustentável.

A Apar, no desenvolvimento de suas atividades, é isenta de
preconceitos ou discriminações relativas a cor, raça, credo religioso,
classe social e concepção política. Não remunera os membros de sua
diretoria pelo exercício de suas funções e não distribui lucros,
vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores,
sob nenhuma forma.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas à concessão do título declaratório.

- 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 2.266/2008
Declara de utilidade pública a entidade Leo Clube Maranata de

Felixlândia, com sede no Município de Felixlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Leo Clube

Maranata de Felixlândia, com sede no Município de Felixlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Leo Clube Maranata de Felixlândia tem como

objetivo primordial promover, entre os jovens da comunidade, todas as
atividades que os ajude a desenvolver suas qualidades individuais,
dando-lhes oportunidades de adquirir experiências de liderança,
compreensão mútua e trabalho em prol dos carentes de Felixlândia.

Conforme documentação em anexo, a entidade foi fundada em
1979, funciona regularmente e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e não remuneradas, estando seu estatuto devidamente
registrado em cartório. Assim sendo, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
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o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

Nº 2.192/2008, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Pastor Jackson Martins de
Andrade pelo transcurso do 96º aniversário de fundação da Primeira
Igreja Batista de Belo Horizonte. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.193/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Brasileira de
Imprensa - ABI - pelo transcurso do 100º aniversário de sua de
fundação.

Nº 2.194/2008, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de cidadão honorário do Estado ao Sr. João Cox. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.195/2008, do Deputado Getúlio Neiva e outros, em que
solicitam seja enviado ao Tribunal de Justiça pedido de informações
sobre as ações efetivadas por essa Corte quanto ao levantamento de
valores de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios
devidos pelo Estado.

Nº 2.196/2008, do Deputado Getúlio Neiva e outros, em que
solicitam seja enviado à Secretaria de Fazenda pedido de informações
sobre as ações por ela efetivadas quanto ao levantamento de valores
de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios devidos pelo
Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 2.197/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Sr. Vital do Rêgo
Filho por sua posse como Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara dos Deputados.

Nº 2.198/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Prefeitura Municipal de Contagem, à Comissão
de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Contagem e à
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Contagem com vistas
à tomada de providências em relação à situação dos 185 aspirantes
da Guarda Municipal de Contagem, que ainda não foram nomeados
pela Prefeitura.

Nº 2.199/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
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formulado apelo à Feam-Supram Central com vistas a que seja
avocado pelo Estado o licenciamento do empreendimento de
terraplanagem e aterramento sob responsabilidade da Empresa Top
Empreendimentos Ltda., em área de acesso ao Bairro Jardim da
Torre, em Nova Lima, localizada em terrenos situados na Área de
Proteção Ambiental Sul.

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

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Ademir Lucas solicitando seja consignada nos anais
da Casa manifestação de aplauso ao Presidente e ao Diretor da
Fundação Mariana Resende Costa pela comemoração dos 30 anos de
instituição dessa Fundação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Política Agropecuária (2), de Saúde e de
Assuntos Municipais e do Deputado Mauri Torres.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente e telespectadores da TV Assembléia,
estamos passando por um momento positivo na economia brasileira.
Os últimos levantamentos da atuação do governo federal são muito
positivos, estando em curso um grande programa de investimento no
País, o PAC. Temos algumas informações importantes a respeito do
PAC. São 2.126 ações monitoradas com 62% de obras, 23% de
licitações e 15% de projetos ou licenciamentos; 98% têm andamento
satisfatório e, em valores, 98% também têm andamento satisfatório.
Em 2007, foram destinados R$16.500.000.000,00 do Orçamento
Geral da União para investimentos do PAC, sendo 97% já
empenhados. Os pagamentos realizados ao longo de 2007 totalizaram
R$7.300.000.000,00. De acordo com o Tribunal de Contas da União,
82% dos empreendimentos monitorados já foram liberados - 32 de um
total de 44. O PAC tem uma previsão de investimento de 2007 a 2010
de R$503.000.000.000,00, sendo: R$33.000.000.000,00 para
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rodovias; R$7.900.000.000,00 para ferrovias, R$2.700.000.000,00
para portos; R$3.000.000.000,00 para aeroportos; R$700.000.000,00
para hidrovias; R$10.000.000.000,00 para marinha mercante;
R$65.000.000.000,00 para geração de energia; R$12.500.000.000,00
para transmissão de energia; R$179.000.000.000,00 para petróleo e
gás; R$17.000.000.000,00 para combustíveis renováveis.

Para o eixo social e urbano, R$8.700.000.000,00 para o programa
Luz para Todos; R$40.000.000.000,00 para saneamento;
R$106.000.000.000,00 para habitação; R$12.700.000.000,00 para
recursos hídricos; R$3.100.000,00 para metrôs.

Os indicadores econômicos do Brasil mostram que o País vive um
momento muito salutar. A estimativa do PIB para 2007 é de
R$2.500.000.000.000,00 - 5,2% à frente de 2006. O PIB brasileiro
cresce há 23 semestres consecutivos. O emprego aumentou, com
10.300.000 de ocupações criadas; somente considerando até janeiro
de 2008, a inflação está controlada com 4,56% nos últimos 12 meses.

O consumo no País cresce há 16 trimestres consecutivos. Os
investimentos crescem há 15 trimestres consecutivos, sendo da
ordem de US$34.600.000.000,00 os investimentos diretos
estrangeiros, apenas em 2007. A balança comercial vai bem: é o
maior valor histórico da balança comercial brasileira, com
US$165.000.000.000,00 em exportações, com um crescimento de
17,6%, e US$129.000.000.000,00 em importações, com crescimento
de 36,5%, dando um saldo comercial de USS$36.000.000.000,00. As
reservas internacionais beiram hoje a faixa dos
US$200.000.000.000,00; pela primeira vez o Brasil é credor externo,
já que as reservas internacionais superam a dívida externa. O
superávit primário é de 4,15% do PIB acumulado em 12 meses.
Quanto ao produto industrial, em janeiro de 2008 a produção industrial
cresceu 1,8% em comparação ao mês anterior, alcançando o segundo
maior nível da série histórica. Também tivemos recorde histórico na
produção e venda de veículos. No comércio varejista, o volume de
vendas cresceu 9,9% em 2007, sendo o melhor resultado desde 2001.
Na agricultura, também alcançamos recorde histórico estimado em
132.000.000t de grãos para 2007. O crédito mais que dobrou no
governo Lula, com R$944.000.000.000,00, ou seja, 34,8% do PIB em
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janeiro de 2008.
Estou relatando esse números para chamar a atenção do povo

brasileiro e mineiro, dos colegas Deputados e Deputadas desta Casa
e da imprensa presente para o fato de que o nosso país está sob a
grave ameaça daqueles que querem interromper o seu crescimento:
estão articulando nos bastidores da República uma tragédia para o
Brasil, que é a volta do crescimento da taxa de juros. Isso nos
preocupa muito, porque, se a taxa de juros no Brasil voltar a crescer,
nosso ritmo de crescimento econômico estará ameaçado. É por isso
que nós, do PCdoB, extremamente preocupados com este momento,
estamos na campanha “Aumento da Taxa de Juros, não!”. Assim,
quero ler um texto que resume a preocupação que nos acomete neste
momento. (- Lê:)

“Banco Central”, que tem autonomia em nosso sistema, “chantageia
com inflação para aumentar juros. Nos dias 15 e 16 próximos, o
Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central - BC -, se
reunirá para decidir sobre a taxa básica de juros, a Selic. Ao contrário
do que ocorreu nos últimos seis meses, quando o Copom a manteve
estável em 11,25%, dessa feita está determinado a aumentá-la em
pelo menos 0,25%. Para que isso ocorra, os banqueiros já fizeram
soar suas trombetas e uma legião de articulistas difunde postulados e
dados para justificá-lo.

Na última semana de março, o BC divulgou o seu trimestral
‘Relatório de inflação’ no qual vê riscos para um aumento dos preços.
Nele, sustenta que o consumo das famílias já está além da
capacidade de produção da economia, o que poderá impulsionar a
inflação. Outro referencial do BC para respaldar seu intento é o
conteúdo do seu Boletim Focus, do dia 31. Na pesquisa que fez junto
ao mercado, os banqueiros expressaram a expectativa de que a Selic
fechará 2008 em 12%. Além disso, é claro, alardeiam-se os efeitos
danosos da crise estadunidense.

A questão é apresentada sob o rigor de um dualismo medieval: ou
se aumenta o juro, ou o País arderá nas labaredas da inflação.

Essa chantagem é velha, mas tem força em virtude da memória
social e popular dos danos corrosivos da inflação, chamada, com
razão, pelo Presidente Lula de ‘desgraçada’.
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Em face dessa possibilidade de aumento dos juros, acirrou-se o
conflito entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. A Fazenda,
tendo à frente o Ministro Guido Mantega, polariza o setor
desenvolvimentista do governo e busca demonstrar ao Presidente
Lula os prejuízos e os equívocos dessa elevação da Selic. Henrique
Meirelles, com a cobertura da maioria da mídia e dos banqueiros,
proclama que o aumento é uma espécie de necessidade vital. Nesse
debate, economistas de correntes políticas distintas, como Luiz
Gonzaga Belluzzo e Delfim Netto, entre outros, combatem a posição
do Banco Central estando à frente Henrique Meirelles.

Os argumentos do Banco Central, disseminados como verdades
absolutas, são frágeis, se não falsos. Não é verdadeiro que há uma
desproporção entre consumo da sociedade e a capacidade de
produção da economia. Dados da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo - Fiesp - e da Confederação Nacional das Indústrias -
CNI - demonstram que houve uma queda no grau de utilização da
capacidade instalada. De janeiro para fevereiro deste ano, o índice
caiu de 83,1% para 82,9%.

Quanto às expectativas dos banqueiros de alta da taxa de juros, o
economista Delfim Netto ironizou dizendo que seria pueril esperar que
o sistema bancário aumentasse suas expectativas de juros por se
preocupar com oscilações da inflação de 4,5% para 4,6%. “Eles estão
interessados porque, aumentando os juros, seu lucro aumenta
proporcionalmente, e o Tesouro é que vai pagar isso. Esse é que é o
ponto" - palavras do economista Delfim Netto.

A estimativa apontada para a inflação é de 4,6%, enquanto a meta
fixada é de 4,5%, uma diferença irrisória. A Fazenda pede temperança
ao Banco Central e pondera que volte a examinar o problema em
junho; e o Banco Central faz, literalmente, ouvidos de mercador.
Tampouco o Banco Central se importa com as conseqüências de um
eventual aumento da Selic. Resumidamente, assim, acentuará a
diferença entre juro externo e juro interno, que, por sua vez, atrairá
mais dó1ares, o que provocará a valorização do real. Maior
sobrevalorização do câmbio estimulará as importações e prejudicará
ainda mais as exportações. Tal ciranda prejudicará o balanço de
pagamentos do País. O Banco Central já calcula, para 2008, um
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déficit em transações correntes de US$12.000.000.000,00. Esse
rombo, se os juros aumentarem, poderá expandir-se reconduzindo o
Brasil à vulnerabilidade externa. Por outro lado, haveria um aumento
da dívida pública, porque parte considerada dela é indexada à Selic. O
Banco Central, ao defender o aumento dos juros, revela sua total
dependência dos banqueiros e desnuda sua política deliberada de
transferir a riqueza produzida pela Nação para alimentar os ganhos
fabulosos do capital especulativo.

Não há motivos para o governo Lula se submeter a essa chantagem
que prevê ou juros astronômicos ou escalada inflacionária. Ninguém
do campo político progressista que sustenta o governo quer o retorno
da “desgraçada da inflação" nem estancar o crescimento econômico
que deslanchou e a distribuição de renda que começou. O dualismo
de Meirelles é, na verdade, uma armadilha para aprisionar o governo.
Além dos interesses de megalucro dos banqueiros, associados a isso,
o aumento dos juros teria conseqüências políticas porque poderia
levar o País ao desmantelo por volta de 2010 - tudo o que deseja a
direita neoliberal para tentar reaver o governo da República.

Finalmente, assim como se diz que a paz é um assunto sério demais
para ser decidido por Generais, essa questão é séria demais para
ficar nas mãos desse Banco Central dependente dos banqueiros.

As forças políticas progressistas que sustentam o governo de Luiz
Inácio Lula da Silva, assim como os movimentos e as entidades que
representam o povo e os trabalhadores, não podem assistir, de
camarote, a esse confronto. É preciso que tomem a palavra e se
manifestem contra o aumento dos juros e a favor do desenvolvimento
acelerado com distribuição de renda.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Obrigado, Deputado
Carlin Moura. No início do seu pronunciamento, V. Exa. fazia um
relato sobre o aumento de produção no Brasil. Queria acrescentar
uma observação que me parece interessante e importante referente à
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé - Cooxupé -, que,
nas últimas semanas, noticiou que chegou a uma quantia
extremamente expressiva de mais de R$1.000.000.000,00 em venda
de café no exterior. Digo isso para acrescentar ao que V. Exa. está
dizendo. Como está a produção no campo? Como está
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desenvolvendo-se a produção de café no Brasil?
Apesar dos problemas pelos quais os cafeicultores vêm passando

hoje - que, aliás, são graves, porque o preço está baixo em razão do
dólar -, a produtividade é alta e melhorou muito. A cooperativa de
Guaxupé é a maior do mundo e é exemplo de uma instituição muito
bem-administrada, com enorme credibilidade e respeito por seus
cooperados e funcionários. Portanto chegou a um patamar
elevadíssimo no momento de dificuldade que estamos vivendo.

Quanto aos juros, caro Deputado Carlin Moura, V. Exa. expõe uma
espécie de contradição do governo Lula. É uma situação complexa e
talvez difícil de entender. Já não se justificam esses juros tão elevados
que estamos vendo hoje, como no governo Fernando Henrique
Cardoso - aliás, naquela época os juros ficavam lá em cima, mas não
com o valor que têm no governo Lula, que os elevou mais e está
demorando muito para baixá-los.

Os países têm enfrentado crise aqui e ali, como os EUA e tudo o
mais. O Brasil está conseguindo, graças talvez a uma política
econômica austera, digamos assim, ficar livre desses problemas e da
crise que está se abatendo em alguns países.

V. Exa. tem razão. Realmente os juros deveriam ficar mais baixos.
Apesar dos problemas que vivemos constantemente, estamos num
momento favorável da economia brasileira, de possível crescimento,
maior até do que se esperava. O crescimento que seria de
aproximadamente 4% ou 4,5% hoje se projeta num aumento de quase
5% do PIB ao ano. Isso é muito expressivo; todavia parece que as
autoridades econômicas do governo têm medo do crescimento, ou
seja, não querem deixar o País crescer. Além disso, neste momento
em que estamos com a possibilidade real de crescimento maior, vem
a ameaça dos juros - aliás, não será nem ameaça, mas simplesmente
a realidade.

Hoje o ex-Ministro e ex-Deputado Federal Delfim Neto é assessor
econômico do governo Lula. Se está dizendo que os juros podem
subir, poderia levar essa sua posição ao Presidente da República, a
fim de que sejam mantidos num patamar mais baixo. Cumprimento V.
Exa. pelo pronunciamento.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço ao Deputado Carlos Mosconi o
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aparte. Sem dúvida nenhuma, Deputado Carlos Mosconi, essa é uma
batalha cívica do desenvolvimento com crescimento econômico contra
a especulação financeira. O aumento da taxa de juros para o Brasil é
ruim para todos, para a cooperativa de café, para o empresário da
Fiat, para a dona de casa, que compra o pãozinho na padaria.
Portanto vamos barrar, sem dúvida nenhuma, com a mobilização
cívica, a intenção do Banco Central de aumentar as taxas de juros.

Desculpe-me, Sr. Presidente, de extrapolar o meu tempo.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Gostaria de cumprimentar os

Deputados e as Deputadas e de ressaltar três assuntos.
Primeiramente, estivemos reunidos com uma comissão de servidores
administrativos da Polícia Civil em nosso gabinete. Na segunda-feira,
haverá uma audiência pública na Assembléia. Deputado Rêmolo
Aloise, sabe quanto alguns servidores administrativos chegam a
receber de provento básico? Exatamente R$95,00. Repito: recebem
R$95,00 de provento básico para servidores que prestam serviços nas
mais diversas áreas - aliás, alguns em desvio de função - para a
Polícia Civil há mais de 30 anos. Isso chega a ser inacreditável e
ocorre aqui mesmo. No Estado de Minas, onde temos um orçamento
de R$35.000.000.000,00, há servidores recebendo R$95,00 de
provento básico. Estou aqui com uma pilha de contracheques.

Outro assunto que gostaria de trazer, mais uma vez, é a questão da
energia elétrica. No dia 7 de abril, estivemos na Aneel e
acompanhamos a reunião que definiu a redução da tarifa em Minas
Gerais. Esse foi um dia histórico, pois, em 56 anos da Cemig, essa é a
primeira vez que a conta de energia elétrica foi reduzida. Isso nunca
havia acontecido antes. Muitos duvidaram disso. Houve uma redução
de 17,11% da tarifa de energia elétrica da Cemig, que nos últimos 10
anos aumentou 469%, e isso é muito, muito acima da inflação.

O terceiro assunto que gostaria de tratar é em relação aos
servidores apostilados aposentados do Ipsemg, que ficaram muito
prejudicados com a lei delegada. Os servidores questionaram o
porquê de lei delegada. Às vezes penso que é melhor até fechar esta
Casa. Qual é o papel dos parlamentares? Queria chamar todos os
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Deputados para uma reflexão sobre as leis delegadas. O PT e o
PCdoB votaram radicalmente contra a lei delegada aprovada nesta
Casa, e estão aí as sérias conseqüências, prejudicando uma categoria
muito importante dos servidores do Ipsemg, que praticamente está
com os seus salários congelados. Contribuíram, trabalharam,
ajudaram a desenvolver o Estado e, no momento de terem a
contrapartida, os seus direitos, pois contribuíram para o Estado,
infelizmente tiveram seus proventos congelados, havendo grande
discrepância em relação a quem está na ativa. Então, toda a nossa
solidariedade aos servidores do Ipsemg prejudicados com a aplicação
da Lei Delegada nº 175, de janeiro de 2007. Eles foram nivelados para
baixo, tendo sido o Ipsemg o único órgão do Estado discriminado.
Toda a nossa solidariedade, nosso empenho e nossa luta em defesa
dos servidores apostilados comissionados do Ipsemg.

Outro ponto que gostaria de tratar está relacionado a nossa
participação em mais uma reunião na Aneel. Acompanhamos todo o
processo, do início até o fim, com o mandato do Deputado Federal
Elismar Prado. Salvo melhor juízo, fizemos mais de quatro visitas à
Aneel. Tivemos a oportunidade de participar de um momento histórico,
de uma audiência pública no Cefet, em Belo Horizonte. Havia
centenas e centenas de pessoas, e isso nunca aconteceu. Sabem
quantos consumidores ou representantes dos consumidores
compareceram na audiência pública da revisão anterior da tarifa de
energia elétrica, em 2003? Nenhum. Não havia nenhum representante
dos consumidores na audiência pública realizada em Belo Horizonte
há cinco anos. A legislação obriga que essa revisão tarifária seja feita
de cinco em cinco anos. Sabem quantas propostas foram
apresentadas nessa revisão tarifária? Apenas sete propostas. Sabem
quanto a conta de luz subiu para as residências há cinco anos? A
conta de luz subiu 31,53%. Sabem quantos representantes dos
consumidores residenciais compareceram à audiência pública? Mais
de 500 consumidores. Sabem quantas propostas foram recebidas?
Mais de 500 propostas. A Aneel não conseguiu nem sistematizar
todas as propostas enviadas àquele órgão.

Mais de 500 pessoas participaram da audiência pública, e 100
pessoas fizeram uso da palavra. Junto com os sindicatos, as
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entidades e o Ministério Público, também apresentamos estudos
técnicos. Algumas empresas apresentaram contribuições. Só o
Deputado Federal Elismar Prado e eu apresentamos 16 contribuições
técnicas, para provar que havia falhas na planilha apresentada pela
Cemig, e conseguimos provar. Havia muitas falhas. Conseguimos
demonstrar e comprovar várias falhas, o que, com certeza, contribuiu
para que a Aneel chegasse ao índice de redução de 17,11%.
Felizmente, essa redução terá grande alcance social. Serão cerca de
R$600.000.000,00 que os consumidores do Estado de Minas Gerais
economizarão. É muito dinheiro! É mais de meio bilhão de reais por
ano. Repito: serão R$600.000.000,00 economizados pela população
mineira com a tarifa de energia elétrica apenas durante o ano. Se
houver essa economia durante os quatro anos, durante o governo,
será ainda mais.

Logicamente, no ano que vem, teremos de analisar os processos.
Continuaremos essa mobilização e acompanharemos, do ponto de
vista técnico, esse processo. Aliás, a princípio, estivemos na Aneel e
criticamos o processo da Cemig que foi colocado no “site”. Essa
informação era para inglês, para grego ver, porque era tão técnica que
as pessoas mais qualificadas na área tinham dificuldade de entendê-
la: “delta X comparado com delta Y, comparado com aquilo”. Era um
absurdo! Cobramos da Aneel o direito de as pessoas terem acesso às
informações, o direito da publicidade, para que os dados fossem
disponibilizados de forma clara e objetiva. Só assim o cidadão teria o
direito de acesso à informação e poderia apresentar suas
justificativas.

Exemplificando, a Cemig alegou que queria um determinado valor.
Só por meio de publicações no diário oficial, conseguimos comprovar
que a Cemig havia gasto 10 vezes menos o valor alegado. Estava na
planilha de custo um determinado valor, que foi jogado para que a
população o subsidiasse. Ele foi jogado no valor da nova tarifa.
Conseguimos provar que a Cemig não havia gasto esse valor, foram
10 vezes menos. Como conseguimos fazer isso? Tudo tem de ser
publicado no diário oficial, então pegamos o jornal e o acompanhamos
dia a dia, para comprovar que a Cemig havia gasto 10 vezes menos.

Também o Ministério Público apresentou estudos de que a conta de
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luz poderia ser reduzida acima de 15%. A Associação Brasileira de
Grandes Consumidores de Energia Elétrica - Abrace - demonstrou
que a Cemig apresentou à Aneel 500 mil contas a mais. Em Minas
Gerais, a redução vai beneficiar 6.400.000 consumidores e mais de
700 Municípios. A Cemig apresentou à Aneel que Minas Gerais teria
mais de 6.900.000 consumidores. Portanto jogou na planilha 500 mil
consumidores a mais. Isso não existe. Aliás, essa foi uma denúncia
apresentada pela Abrace e foi comprovada.

Outra questão se refere aos postes. Pela planilha apresentada, em
quatro anos a Cemig trocaria todos os postes, não só da porta da sua
casa, do seu quarteirão, do seu bairro, da sua região mas de todo o
Estado. Duvido. Queremos a comprovação. Essa proposta também foi
apresentada à Aneel. Portanto tudo isso contribuiu para a decisão.

Quanto à perda de energia, a Cemig solicitou 12%. Quer dizer, 12%
é perda de energia que ocorre de várias formas, com o gás e com a
transmissão. Duvidamos desse valor, pois é muito alto, e não há como
comprová-lo.

Então fizemos um estudo técnico realmente magnífico. Parabenizo,
mais uma vez, todas as pessoas que contribuíram, de uma forma ou
de outra, para a campanha pela redução da tarifa de energia em
Minas Gerais, e, de forma muito especial, o empenho do Deputado
Federal Elismar Prado e de todos os que assinaram o abaixo-
assinado - foi mais de meio milhão de assinaturas.

Gostaria de dizer que a nossa luta continua e vai continuar, com
muita força e com muito empenho, em relação ao ICMS, que é um
problema seriíssimo. Não dá para justificar que o ICMS, no Estado de
Minas Gerais, para a tarifa de energia elétrica, seja 42%. É muito, não
canso de repetir. Temos até uma herança histórica: se olharmos um
pouco a história de nosso Estado, Tiradentes foi esquartejado por um
quinto, cobrado pela Coroa. Ele foi enforcado por 20% de tributos que
eram cobrados. Hoje, só de ICMS, não são 20%: para as residências
com consumo acima de 90kW, o ICMS chega a 42%. Com todos os
tributos e encargos, chega-se a 60% na tarifa de energia elétrica.
Praticamente, três vezes mais que um dos fatores que levaram
Tiradentes a ser esquartejado e morto. Isso é só para demonstrar que
infelizmente temos uma herança histórica.
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A população de Minas Gerais está gritando. O IPVA no Estado é
muito mais alto que o IPVA cobrado em outros Estados. Em Goiás,
veículos com 10 anos têm o direito à isenção; no Estado de Minas
Gerais, infelizmente não o têm. Aqui temos a taxa de licenciamento,
que outros Estados não têm. O ICMS do álcool para o consumidor
aqui, na bomba, é 25%; em São Paulo, é 12%; em Goiás, é 15%. Por
isso o Orçamento do Estado subiu. Em 2003, eram
R$17.000.000.000,00; neste ano, passou para R$35.000.000.000,00.
Praticamente dobrou. Aí faço aquela velha pergunta: “dobrou a
qualidade do serviço prestado para a comunidade? Dobraram as
vagas na Uemg? Dobrou o salário dos policiais do Estado de Minas
Gerais? Dobrou o salário dos professores do Estado? Dobrou a
qualidade da educação?”. Infelizmente, isso não aconteceu. Aliás, o
jornal “Correio de Uberlândia” publicou uma matéria sobre o sério
problema de falta de livros didáticos no ensino médio.

Então há uma série de problemas que vêm pipocando há muito
tempo. São problemas de transporte escolar para os alunos do ensino
médio da zona rural, o que já é responsabilidade do Estado. Há uma
série de problemas aparecendo. Tive acesso a estudos que mostram
quanto os Municípios, a cada dia que passa, estão mais penalizados.
Se não garantirem a sustentação até das forças de segurança,
praticamente tudo pára. Os Municípios têm de garantir a segurança, a
gasolina, a manutenção do veículo. Cedem funcionários para o
Cartório Eleitoral, para a Justiça, para o posto de saúde, para a
escola, e não dão conta. Cerca de 10% de tudo o que os Municípios
gastam são atribuições do Estado ou da União.

Enfim, Sr. Presidente, está terminando o meu tempo. Queria dizer
que ficamos muito felizes por ter participado da campanha pela
redução da tarifa de energia elétrica, que é manchete em todos os
jornais: “Conta residencial terá redução de 17% em Minas Gerais”;
“Conta de luz fica 17% mais barata”; “Conta de luz cai 17%”; “A partir
de hoje, consumidores mineiros vão pagar até 17% menos pela
energia fornecida pela Cemig”; “Conta de luz mais barata”.

Parabéns. Vamos continuar na luta. Já dissemos que seguiremos
firmes e abraçaremos uma nova bandeira em relação ao seguro
obrigatório dos veículos, para as motos, que subiu de forma arbitrária,
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de forma absurda, nos últimos anos. Vamos fazer uma devassa em
relação ao DPVAT, à Fenaseg. Discutiremos também a tarifa de água
da Copasa. A água é um bem essencial e não pode ser tratada, de
maneira nenhuma, como mercadoria. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, há cerca de seis meses
este Deputado requereu aqui informações da contabilidade do fundo
de compensação criado por esta Casa para beneficiar os cartórios de
cidades pequenas e alguns de cidades maiores que são deficitários
em virtude da gratuidade de alguns serviços oferecidos à população
por obra e graça do Estado. Acho correto, aliás temos que ampliar
esse serviço de benefícios, porque hoje só são beneficiados, com a
gratuidade o registro civil e algumas outras atividades de menor
alcance, como atestado de óbito e outros mais. Temos de estender
isso ao registro de imóveis porque hoje, em todas as cidades, mesmo
nas mais ricas da nossa Região Metropolitana, como Betim e
Contagem, existem pessoas que adquiriram seus imóveis e não têm
dinheiro para passar a escritura e fazer o registro. Acredito que nas
cidades de todos os Deputados existe esse problema, por isso temos
que avançar nessa conquista que conseguimos, de dar gratuidade às
pessoas carentes.

O fato de uma pessoa ter um imóvel não quer dizer que seja
abastada. Criamos o fundo nesta Casa, como aqui tudo se cria para
dar vantagens a alguém. Lembro-me de uma frase do Deputado Jorge
Ferraz: “Abre seu olho, porque, quando se estiver votando alguma
coisa em qualquer Legislativo, alguém estará ganhando e alguém
estará perdendo”. E, obviamente, vemos que muitas pessoas estão
ganhando.

Vou dar ciência de alguns números para que V. Exas. tenham idéia
do que está acontecendo com o Sindicato dos Cartórios de Registro
Civil de Minas Gerais - Recivil. Temos aqui um demonstrativo do mês
de fevereiro. Saldo dos recursos de compensação do mês anterior,
que não vem ao caso. Receitas referentes aos depósitos identificados
no mês, 5,66%, que é o que a lei determina que seja distribuído entre
os cartórios de menor arrecadação. Receitas referentes aos depósitos
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identificados do mês, 5,66%, período de 1º/2/2008 a 29/2/2008:
R$2.390.196,47. O valor gasto com a restituição da gratuidade dos
cartórios no interior: R$1.302.575,14. Aqui aparecem:
complementações de receitas brutas mínimas no mês, R$192.223,42.
Também a compensação de alguns cartórios que, mesmo com o
ressarcimento, não atingiram a receita mínima. Pendências da
comissão. Essa é a comissão gestora desse fundo: R$31.885,94.

A Assembléia determinou que desse fundo poderiam ser gastos até
10% com despesas operacionais dele.

Vamos exagerar bastante. Imaginem 10 pessoas operando
computadores, fazendo a receita integrada dos cartórios em Minas
Gerais e redistribuindo esse dinheiro, por meio dos bancos. Seriam
necessários e úteis para fazer isso, mas não custaria mais de
R$10.000,00, talvez um pouco mais.

As despesas operacionais do “fundinho”, Deputado Rêmolo, são da
ordem de R$239.019,65. Estamos falando em relação ao mês de
fevereiro.

Numa outra prestação de contas, num rápido correr de olhos, há
aqui um acréscimo de débito do mês de janeiro de 2008. Além das
despesas operacionais, que, relativamente ao mês de janeiro,
somaram, de receita, R$2.500.359,55 - as despesas operacionais
gastaram exatamente 10%, ou seja, R$250.035,96 -, há aqui,
obviamente deduzindo do bolo, pendências da comissão
administrativa, obviamente, no valor de R$220.351,27. Olha, nesse
mês de janeiro, com essas pendências da comissão, passaram a
quase 10% dos valores arrecadados dos cartórios.

Línguas compridas demais dizem que esse “fundinho” já serviu para
bancar campanhas, para bancar mordomias e acertos em outros
lugares.

Sr. Presidente, há seis meses pedimos a prestação de contas desse
fundo, o balancete analítico do fundo. Isso é dinheiro público. Não
estou pedindo dinheiro da contabilidade do sindicato, mas sim o que
esta Casa entregou, de mão beijada, à máfia dos cartórios, perdão, ao
sindicato dos cartórios, para distribuir entre os pobrezinhos. Do valor
que distribuem aos pobrezinhos, fica quase 30% aqui todo mês para
ser distribuído ao pessoal, ou ser distribuído, ou se fazer o quê?
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Agora, por que faz seis meses que pedimos essa prestação de
contas a esta Casa, as pessoas mais bem-informadas nesta Casa
tentaram convencer este Deputado de que não havia jeito de se pedir
isso, pois não se tratava de dinheiro público nem de um órgão
público?

Ontem tivemos a prisão de 51 pessoas envolvidas na Operação
Pasárgada. Vamos fazer uma suposição. É apenas uma hipótese.
Não há nada que ver com a triste realidade deste país. Suponhamos
que estejamos votando um projeto relativo ao ICMS. A ele
apresentam-se várias emendas. Digamos que um Deputado receba
R$300.000,00 para apresentar uma emenda para beneficiar
determinado grupo econômico e coisa e tal. Amanhã, o povo descobre
que esse Deputado recebeu os R$300.000,00. Digamos que eu
estivesse aqui de gaiato e tivesse votado o referido projeto porque se
tratava de tantas coisas que atendiam à população. Então, serei
formador de quadrilha? Participo da quadrilha? Ou foi só quem
recebeu a propina?

No caso da prisão de ontem, foram presas 51 pessoas, entre elas 14
ou 16 Prefeitos, e há mais ainda a serem presos. Se se prender quem
está envolvido com esse esquema de INSS, meu Deus do céu, haja
cadeia para colocar esse povo!

Agora, o cidadão procura um Prefeito com uma ação. Trata-se de
uma ação federal, ganha, do nosso Judiciário “célere”, “honrado na
totalidade”, “não há esquema dentro dele”. Então, o Prefeito contrata
aquele advogado, ingressa na Justiça, ganha a ação na própria
Justiça.

Não importa se o Juiz é - ou não - bandido. O cidadão confia na
Justiça. Eu, por exemplo, de vez em quando desço o cacete no
Judiciário, onde tenho quase 500 ações, das quais 400 são contra a
Cemig, entre outras empresas. Se não der certo, se não acontecer o
que penso de acordo com o que a lei prevê, pelo menos algo ficará
provado. Assim sendo, futuramente terei vários documentos em mão
que mostrarão quais são os pesos e as medidas. E, na verdade, são
vários. De cerca de 350 ações contra a Cemig que se referem à
iluminação pública - quanto a isso, são extorquidos das Prefeituras
mais de 5%, ou, em alguns casos, até mais de 10%, de recursos para
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engordar os caixas de acionistas -, não tivemos problema com pelo
menos 345. Ou seja, houve provimento da ação, houve entendimento
quanto ao que estou pedindo que seja ressarcido às Prefeituras.

O gaiato do Juiz bandido de Ribeirão das Neves chegou a me
condenar alegando litigância de má-fé, Deputado Ademir Lucas.
Sempre que subo a esta tribuna para tratar da Justiça, chamo-o de
bandido, porque é o que ele é. O irmão dele era traficante; as más
línguas dizem que ele guarda em sua casa, na Pampulha, a droga
para o irmão traficar. Não sei se isso é verdade, compete à Polícia
Federal, bem como à Polícia de nosso Estado, que tem demonstrado
grande competência na apreensão de drogas, conforme temos
testemunhado, apurar a veracidade disso. Eu não sabia que havia
tanta droga em Minas Gerais.

O cidadão recorre à Justiça e depois é preso como participante da
quadrilha. Deputado Rêmolo Aloise, daqui para a frente, teremos de
avaliar muito bem o que será votado aqui. Se alguém receber propina
para incluir uma emenda em qualquer projeto, amanhã poderão dizer
que V. Exa. também está participando disso, o que é lastimável.

Passarei cópia do requerimento do Recivil, dessa caixinha dourada
que a Assembléia entregou à meia dúzia, já que fez uma lei para
beneficiar os cartórios que têm receita menor. Sabemos que isso
poderia ser facilmente feito pela Secretaria de Fazenda, sem nenhum
custo para ninguém. No entanto, não é essa a realidade! Todo mês,
R$250.000,00 vão para uma caixinha, e todo o mundo é honrado,
sério. Que país é este? Uma caixinha de R$250.000,00 limpinhos,
todo mês, para distribuir o que pode ser feito. Hoje um programa de
computador faz isso, sem precisar de nenhum gaiato para olhar; no
entanto, eles têm o descaramento de colocar isso num “site” da
Secretaria de Fazenda, que, por sua vez, participa disso. Ela poderia
ser benevolente, como o é com os donos de cartórios, por exemplo,
mas, na verdade, desconta do infeliz do aposentado, e não cobra
nenhum centavo por arrecadar dinheiro do cidadão para pagar a
bancos, para beneficiar os amiguinhos. Essa Secretaria de Fazenda é
tão boazinha!

Sr. Presidente, apresentaremos um projeto de lei, de acordo com o
qual essa compensação permanecerá, mas deverá ser feita pela
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Secretaria de Fazenda, porque não estou aqui para encher a caixinha
de nenhum corrupto. Quero uma explicação a respeito disto aqui, sob
pena de, amanhã, responsabilizar esta Casa por pacto com a
corrupção. Como uma Casa Legislativa, como sede de um Poder, esta
Casa já não se dá ao respeito. Não podemos admitir que se
beneficiem camarilhas, como está acontecendo com a camarilha dos
cartórios em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, há cartórios que
faturam de R$5.000.000,00 a R$10.000.000,00 por mês, e essa
situação é mantida a troco de propina. Sr. Presidente, isso é
lastimável! Obrigado.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem
passamos aqui uma tarde solidarizando-nos com um Deputado em
cujo gabinete trabalhava um auxiliar que possivelmente teria orientado
Prefeitos a buscar um determinado escritório que tinha possibilidade
de ganhar determinadas ações em determinada vara da Justiça
Federal.

Eu iniciaria o meu pronunciamento dizendo: “Vou-me embora para
Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero na
cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada, ou melhor,
vou fugir da Operação Pasárgada. Ou, ainda, é preciso esclarecer a
Operação Pasárgada, além da violação do espaço do Poder
Legislativo”.

E aqui vale uma reflexão. Não consigo entender e, como ex-Prefeito
por duas vezes, tentarei mostrar como são esses procedimentos de
ações judiciais contra o INSS e o que possa ter ocorrido.

Foram presos 14 Prefeitos de forma muito espalhafatosa,
espetacular, como sói acontecer com as operações da Polícia
Federal: espetaculares. Nada contra a Polícia Federal apurar, mas
cabe a nós, Deputados, de forma clara, o instituto da imunidade
parlamentar para a defesa das idéias, dos postulados e dos interesses
da população que nos elegeu.

No meu entender, com base no tempo em que advogado fui e
assessor de Prefeituras fui, a imunidade parlamentar não é do
parlamentar. A imunidade é do Parlamento. Nenhum Deputado pode



650

abrir mão da sua imunidade porque ela não pertence a ele
individualmente, pertence ao Poder. Por isso é que ontem
homenageamos o Deputado Dalmo Ribeiro, porque, de forma estóica
e despretensiosa, abriu mão da imunidade, imaginando estar
ajudando a Polícia Federal. Mas feriu de morte este Poder.

Não poderia a Diretoria da Casa nem o próprio companheiro Dalmo
abrir mão da imunidade que é própria do Poder. Não permito que
ninguém abra mão da minha imunidade. Não quis dizer isso ontem:
estou dizendo isso hoje para que Minas Gerais saiba o que é o
princípio de direito. Ou não estamos mais no Estado de Direito? Ou as
coisas mudaram tanto que não sabemos mais o que é certo e o que é
errado e qual o estamento que tem proteção para ajudar o povo? Não
sabemos se vivemos em um Estado policial ou anárquico.

O Brasil hoje vive essa dicotomia. A anarquia generalizada, a
bandidagem generalizada e o roubo generalizado. E o Estado policial
aparecendo fantasticamente nas manchetes dos jornais e da
televisão.

O que está correto nisso tudo? Meu querido Deputado Rêmolo
Aloise, fico me perguntando qual foi o crime que os Prefeitos
cometeram ao outorgar procuração a um escritório de advocacia. A
meu ver, os Prefeitos que foram presos não cometeram crime algum.
Se o advogado ou a empresa de advocacia tinha conchavo com Juiz,
com gerente ou com Diretor da Caixa Econômica Federal, devem ser
apenados, e não o pobre Prefeito que deu procuração para que esse
advogado ou esse escritório de advocacia defendesse os interesses
do seu Município, colocando de volta ao caixa dinheiro que é de
propriedade do Município, e que o governo federal, por meio de
legislação, pode reter, sem ação judicial. A Prefeitura deve ao INSS,
que não precisa entrar na Justiça para receber seu crédito. Já na
transferência, retém aquele dinheiro da Prefeitura.

Os Prefeitos que me perdoem, não sou seu advogado, mas não vejo
culpa alguma defenderem os interesses de seus Municípios, que,
muitas vezes, adquiriram dívida com o INSS em exercícios passados,
por outros Prefeitos. Os seus valores estão retidos e, mais que isso,
são considerados inadimplentes, não podendo, portanto, receber
verbas estaduais ou federais.
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Herdamos a Constituição de 1988, que foi chamada de cidadã, mas,
na verdade, essa Constituição tem de ser revista. Não é preciso
apenas regulamentar os vários artigos que ainda não o foram. O
Estatuto da Infância e do Adolescente, que criou geração de
criminosos no Brasil, também precisa ser revisto. E esta Casa
parlamentar? Ela tem de preservar a sua autoridade. A autoridade
está na capacidade que temos e na condição que nos é dada de
defender idéias sem sermos presos, detidos por expressá-las.

Muitos dos companheiros que aqui estão, no mesmo período que
eu, estavam iniciando sua carreira política e também foram meus
companheiros de cadeia durante a ditadura. Agora, vemos a
democracia prender 14 Prefeitos por um suposto crime a que todo o
mundo vai assistir daqui a alguns dias. Os Prefeitos não cometeram
crime algum, não fazem parte de quadrilha alguma. Se houve
quadrilha no episódio da liberação de recursos do FPM por débitos
das Prefeituras com o INSS, ela estava orientada e organizada pela
caneta de um magistrado, que assinava a ordem judicial de liberação
dos recursos para a conta dessas Prefeituras.

Fez-se escândalo com o rombo dos R$200.000.000,00, e nenhum
tostão foi para a conta dos 14 Prefeitos. Foi para a conta das
Prefeituras. E estamos aqui assistindo a esse espetáculo dos
Prefeitos pré-condenados. Aliás, no Brasil, depois da Constituição de
1988, quando reduzimos de 27% para apenas 14,1% a participação
das Prefeituras no bolo tributário nacional, já estavam pré-condenadas
à falência.

Dizia o meu querido e saudoso companheiro, pai da Constituição
cidadã, que o homem vive no Município, portanto a origem do poder é
no Município. Tudo é no Município. O homem trabalha, vive, cresce e
produz no Município, mas os Municípios brasileiros estão falidos, Sr.
Presidente.

Sei que V. Exa., Deputado Ademir Lucas, compreende
perfeitamente o que estou dizendo porque é municipalista de há muito
e acompanha de perto a situação dos Municípios.

Outro dia o Lula deu o grito dizendo que a Polícia Federal estava
exagerando, mas a polícia é dele, da República, e não de Minas
Gerais. Não consigo entender como uma ação policial pode ter
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respaldo num mandado de prisão sem culpa formada sobre homens
que exercem o Executivo municipal, que têm nome e endereço, e a
maioria deles moram há 20, 30 anos no mesmo lugar. Não consigo
entender o porquê de uma prisão quase que preventiva, uma vez que
determinada às escondidas, se se sabia quem era o ladrão. Está na
cara que o ladrão era o Juiz que dava as sentenças, mancomunado
com a empresa e com o advogado.

Como advogado que sou, fico até preocupado com isso, porque a
própria Ordem não está conseguindo tirar os bandidos do meio dos
bons advogados. Ainda existe advogado bandido e gente safada, mas
é preciso pegar as pessoas corretas. Não se justifica a prisão de 14
Prefeitos, uma vez que eles não cometeram crime algum. Pagaram os
honorários, e aqueles que não pagaram, se houve divisão de recursos
por fora, acho até difícil de se provar isso, porque o Juiz, pelo que
conheço, deu a ordem de liberação dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM - para as Prefeituras. Não há como
o Prefeito ter posto a mão nesse dinheiro que saiu do caixa do
Tesouro nacional e foi parar direto na conta da Prefeitura. Então, onde
é que o Prefeito deve?

Não tenho nenhum Prefeito que me apoiou que esteja nesse rol,
mas tenho, sim, um primo, Prefeito de Medina, que foi preso. Não vou
justificar o caso de Juiz de Fora, em que foram encontradas armas e o
valor de R$1.200.000,00 na casa do Prefeito. Isso é outro assunto.
Aliás, o Prefeito pode explicar isso dizendo que o dinheiro é fruto da
venda de algum imóvel e que resolveu guardá-lo em casa, mas a mim
não interessa essa discussão. O que me interessa é que esta Casa,
que precisa dos Prefeitos para eleger os nossos Deputados, tem de
partir em defesa dos Prefeitos de Minas Gerais. Não podemos ficar
aqui aquietados e tranqüilos, sem fazer nada para defender os pobres
Prefeitos, os desgraçados Prefeitos de Minas Gerais, que, às vezes,
são obrigados a artifícios para tentar fazer as obras de que o povo
reclama e necessita. Pobres Prefeitos, desgraçada função de Prefeito.

Aliás, no ano passado, eu já dizia isso em relação à perseguição
sistemática do Ministério Público aos Prefeitos, e, agora, vem a Polícia
Federal. Meu Deus, o que está acontecendo neste país? Esta é a
nossa pátria, a terra que queremos para nós, onde não se respeita
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autoridade nenhuma e se passa por cima de todos os direitos
estribados na Constituição cidadã?

Grande Constituição! Que beleza de Constituição! Que beleza de Lei
Magna que eu e Ademir Lucas, como Deputados na revisão na
constitucional, quisemos consertar, e não permitiram. Lembro-me de
que, só por sugestão da Amagis, apresentei 94 emendas na revisão
da Constituição para tentar melhorá-la, mas não conseguimos porque
o Poder Executivo manda no Congresso Nacional. Determina, e o
cidadão entra no esquema daquela brincadeira de criança: “Faremos
todos o que seu mestre mandar”. Um país de genuflexos, de
covardes, de medrosos. Enquanto isso, a Pátria é conspurcada, a
honra é ferida a cada instante, e as pessoas já não distinguem o certo
do errado.

“Vou-me embora para Pasárgada. Lá, sou amigo do rei. Lá tenho a
mulher que quero na cama que escolherei.”

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - 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 2.197/2008, da Comissão de Defesa do
Consumidor, 2.198/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e
2.199/2008, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio
Ambiente - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 9/4/2008, do
Projeto de Lei nº 2.118/2008, do Deputado Eros Biondini, e do
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Requerimento nº 2.144/2008, do Deputado Padre João; de Política
Agropecuária (2) - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 1º/4/2008,
do Requerimento nº 2.108/2008, da Comissão de Participação
Popular, e aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 8/4/2008, do
Projeto de Lei nº 2.069/2008, do Deputado Padre João; de Saúde -
aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 9/4/2008, dos Projetos de Lei
nºs 2.038/2008, do Deputado Deiró Marra, 2.062/2008, do Deputado
José Henrique, e 2.057/2008, do Deputado Bráulio Braz, e dos
Requerimentos nºs 2.066/2008, do Deputado Doutor Viana,
2.129/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.134/2008, do
Deputado Doutor Viana, e 2.142/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária,
em 9/4/2008, dos Requerimentos nºs 2.133/2008, do Deputado Doutor
Viana, 2.137/2008, do Deputado Sebastião Helvécio, e 2.157/2008, do
Deputado Domingos Sávio (Ciente. Publique-se.).

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 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 1 .682 e 1.806/2007
e, em 1º turno, dos Projetos de Lei n°s 1.329, 1.50 4 e 1.680/2007,
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.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

2/4/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Antônio
Carlos Arantes (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho,
por indicação da Liderança do BSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da
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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 379, 1.471, 1.672, 1.878 e 1.941/2007 (Deputada Gláucia
Brandão); e 1.948 e 1.975/2007, 1.986, 1.995 e 2.024/2008 (Deputado
Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 379, 1.471, 1.672, 1.878 e 1.941/2007 (relatora:
Deputada Gláucia Brandão); e 1.948 e 1.975/2007 e 1.986, 1.995 e
2.024/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que
receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Inácio Franco.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo e Eros Biondini (substituindo este ao Deputado Zé
Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado André Quintão.
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
parlamentares presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater, em audiência pública, a situação dos catadores de
material reciclável na área central de Belo Horizonte. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Rodrigo Filgueira
de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio
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Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos e de Apoio Comunitário - CAO - DH; Francisco de Assis
Maciel, Assessor da Presidência da BHTRANS, representando
Ricardo Medanha Ladeira, Presidente da BHTRANS; Fábio Alves dos
Santos, professor e advogado do SAJ da PUC Minas; Gladston
Figueiredo, Coordenador da Pastoral de Rua; a Irmã Maria Cristina
Bove, Coordenadora da Pastoral de Rua Regional Leste 2 da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -; e Sra. Maria das
Graças Marçal, Coordenadora da Associação dos Catadores de
Papel, Papelão e Material Reciclável - Asmare -, 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. O Presidente registra a presença do
Deputado João Leite. 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, 10 de abril de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

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

1.824/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-188 que liga
os Municípios de Unaí e Cabeceira Grande.

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 1.824/2007 pretende dar a denominação de
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Prefeito Sebastião Alves Pinheiro - Tão - ao trecho da Rodovia MG-
188 que liga os Municípios de Unaí e Cabeceira Grande, entre o
entroncamento da Fazenda Bolívia e a cidade de Unaí.

A homenagem que se pretende fazer ao ex-Prefeito Sebastião Alves
Pinheiro - “Tão” -, já falecido, é desejo das populações das cidades de
Cabeceira Grande, Uruana de Minas, Natalândia, Dom Bosco e,
especialmente, Unaí, onde foi Prefeito por três mandatos e exerceu
forte e duradoura liderança.

Durante suas gestões, foram construídos os prédios que hoje
abrigam a Prefeitura, a Câmara Municipal, a rodoviária, a Creche Frei
Cecílio e diversas escolas municipais nos Municípios de Cabeceira
Grande e Uruana, além de creches, postos de saúde e o início da
reconstrução do atual Hospital Municipal de Unaí e do Ginásio
Poliesportivo. Destinou área para o aterro sanitário de lixo doméstico
de Unaí e para o Cemitério São João Batista, além de doar terreno
para construção do Estádio Unaí Esporte Clube.

Visando ao bem-estar dos moradores da região, deu
prosseguimento às obras da rede de esgoto, inaugurou o sistema de
água canalizada e tratada do Município do Rio Preto e fez a
canalização do córrego Canabrava, contribuindo para o saneamento e
a preservação do meio ambiente.

Seu espírito empreendedor atuou na criação de estradas municipais,
da rodovia que liga Unaí aos Municípios de Buritis e Arinos, passando
pelo Distrito de Garapuava e da Vila São Sebastião, hoje um bairro de
Unaí destinado à residência de pessoas carentes, assim como o
Bairro Nova Divinéia.

Sebastião Alves Pinheiro exerceu papel fundamental na instalação e
na expansão dos serviços de telefonia, de energia elétrica, água
potável e iluminação pública na região.

Na área educacional, trabalhou pela implantação do primeiro curso
profissionalizante de Unaí e adquiriu ônibus escolar para uso de
estudantes de curso superior matriculados em Brasília. Em parceria
com o governo do Estado, reformou, ampliou e equipou unidades de
ensino.

As realizações do ex-Prefeito, exemplo de liderança política
empreendedora, tornam a pretensão do projeto de lei em análise
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meritória.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.824/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.867/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar denominação ao viaduto de retorno da
Rodovia MG-10, no Km 30.

A proposição foi enviada á 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 1.867/2007 pretende dar a denominação de

Viaduto Embaixador José Aparecido de Oliveira ao viaduto de retorno
da Rodovia MG-10, no Km 30.

José Aparecido de Oliveira nasceu em 1929, no então Distrito de
Conceição do Mato Dentro, Município de São Sebastião do Rio Preto.
Iniciou sua vida profissional no jornalismo, trabalhando nos principais
veículos da época: “Diário de Minas”, “Estado de Minas”, “Diário do
Comércio”, “Correio da Manhã”, Rádio Inconfidência e Revista
Alterosa.

Sua trajetória política começou quando ainda era jovem e filiou-se à
antiga UDN. Foi assessor do Secretário da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho no governo de Mílton Campos e Chefe de
Gabinete do então Prefeito de Belo Horizonte, Celso Melo de
Azevedo. Personagem fundamental na campanha eleitoral que levou
Jânio Quadros à Presidência da República, foi seu secretário
particular e redigiu o relato oficial que, enviado ao Congresso
Nacional, ensejou a renúncia do Presidente. De volta a Minas Gerais,
ocupou os cargos de Secretário da Agricultura e do Interior e Justiça.
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Posteriormente, assumiu a Secretaria de Estado de Governo de
Magalhães Pinto.

A Revolução de 1964 cassou seus direitos políticos, mas, mesmo
forçado a afastar-se, atuou contra a instalação da ditadura militar.
Sempre diligente com seus princípios, engajou-se no processo de
redemocratização do País. Na década de 80, já é uma liderança que
pontua nacionalmente a luta pelo retorno à democracia, ficando
conhecido como articulador hábil, representante do espírito conciliador
dos mineiros e fiel às suas convicções nacionalistas.

De volta à vida pública, com a anistia de 79, é eleito para o seu
segundo mandato de Deputado Federal (1983-1987).

Com Tancredo Neves no governo de Minas, é convidado a assumir
e estruturar a nova Secretaria de Estado da Cultura. Tarefa
semelhante recebeu da Presidência da República, pois foi o
responsável pela implantação do Ministério da Cultura, do qual foi o
primeiro titular.

Em seguida, assumiu o governo do Distrito Federal, onde
permanece até 1988. Por seu trabalho e prestígio, Brasília foi
reconhecida como patrimônio da humanidade pela Unesco, feito
inédito, por ser a primeira obra moderna a receber tal título em todo o
mundo.

Em 1992, o Presidente Itamar Franco o convoca para ser o
Embaixador do Brasil em Portugal, onde fica até 1995. Sua principal
bandeira foi a unificação da língua portuguesa em todas as nações
que têm raízes lingüísticas e históricas com Portugal. Também foi
grande idealizador e fundador da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa - CPLP. Com a inauguração do Centro de Estudos
Brasileiros em Maputo, Moçambique, em 2003, que leva o seu nome
por iniciativa do Presidente Lula, ficou registrada a gratidão de todas
as nações que se irmanam na língua portuguesa.

Orgulhoso de sua terra natal, Conceição do Mato Dentro,
transformou-se em seu maior benfeitor, inclusive com a pavimentação
da Rodovia MG-10, principal via de acesso ao Município.

José Aparecido de Oliveira deixou, para sempre, seu legado de
permanente dedicação às causas da sociedade, à história do País e à
reconquista da democracia.
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Diante dessas considerações, a homenagem que se lhe pretende
fazer por meio do projeto de lei em análise é oportuna e meritória, por
se tratar de um dos políticos mineiros mais importantes.

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

1.867/2007, em turno único, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2008.
Djalma Diniz, Presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.154/2008

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac de Canápolis, com sede nesse
Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionaidade 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 2.154/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de
Canápolis, que possui como finalidade precípua auxiliar as
autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à
readaptação dos sentenciados e dos presidiários. É parceira da
Justiça, também, na fase de execução da pena, pois exerce atividades
ligadas à educação, à saúde, à recreação, ao bem-estar, à
profissionalização e à reintegração social dos detentos, além de
apoiar seus familiares.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.154/2008, em turno único.
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Sala das Comissões, 11 de abril de 2008.
Délio Malheiros, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 10/4/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr.

Raimundo Elias Machado, ocorrido em 8/4/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Colégio Loyola por seus 65 anos de fundação.

(Requerimento nº 2.048/2008, do Deputado Doutor Viana);
de congratulações com a comunidade de Mamonas pelo transcurso

do 16º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.062/2008, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Montalvânia pelo
transcurso do 46º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 2.063/2008, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Riachinho pelo transcurso
do 16º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.064/2008, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Pedras de Maria da Cruz
pelo transcurso do 16º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 2.065/2008, do Deputado Arlen Santiago);

de aplauso à União dos Capelães Evangélicos do Brasil - Ucebras -
pela realização do 1º Congresso Nacional de Capelães do Brasil, no
Município de Três Marias (Requerimento nº 2.067/2008, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Centro Universitário de Belo Horizonte -
UNI-BH - por seus 44 anos de fundação (Requerimento nº 2.068/2008,
da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com a comunidade de Jequeri pelo transcurso do
150° aniversário de fundação desse Município (Reque rimento nº
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2.069/2008, do Deputado Ivair Nogueira);
de congratulações com a Sra. Janeide Rodrigues Gangá, Diretora

da Escola Estadual Carlos Luz, pelos serviços prestados à
comunidade escolar (Requerimento nº 2.070/2008, do Deputado Jayro
Lessa);

de aplauso ao Sr. José Xavier, Prefeito Municipal de Guarani, pelas
grandes realizações em 2007, conforme pesquisa da Confederação
Nacional dos Municípios - CMN -, segundo a qual o Município figura
em 35º lugar entre os 100 melhores Municípios do Estado nos índices
de responsabilidade fiscal, social e de gestão (Requerimento nº
2.072/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com os Srs. José Antônio Coelho e Antônio Pinto
de Souza, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito Municipais de
Sardoá, pelos brilhantes serviços prestados ao Município na
construção de obras públicas (Requerimento nº 2.074/2008, do
Deputado Walter Tosta);

de congratulações com o Sr. Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho,
Prefeito Municipal de Urucuia, pelos brilhantes serviços prestados ao
Município em defesa da saúde e do esporte (Requerimento nº
2.075/2008, do Deputado Walter Tosta);

de congratulações com o Sr. Lúcio José Rezende dos Santos,
Prefeito Municipal de São Romão, pelos brilhantes serviços prestados
ao Município em defesa da saúde e da educação (Requerimento nº
2.076/2008, do Deputado Walter Tosta);

de congratulações com o Sr. José de Souza Rabelo, Prefeito
Municipal de São Sebastião do Rio Verde, pelos brilhantes serviços
prestados ao Município em defesa da inclusão e da assistência social
(Requerimento nº 2.077/2008, do Deputado Walter Tosta);

de congratulações com o Sr. Mateus Jerônimo Gudi, Prefeito
Municipal de Botelhos, pelos brilhantes serviços prestados ao
Município em defesa da moradia popular (Requerimento nº
2.078/2008, do Deputado Walter Tosta);

de congratulações com os Srs. José Eustáquio da Silva e Cláudio
Fileto, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito Municipais de Delta,
pelos brilhantes serviços prestados ao Município em defesa da saúde,
da educação e da promoção social (Requerimento nº 2.079/2008, do
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Deputado Walter Tosta);
de aplauso à Cemig por seus 56 anos de fundação (Requerimento

nº 2.085/2008, do Deputado Doutor Viana);
de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Rogério dos Santos,

Vereador à Câmara Municipal de Juiz de Fora (Requerimento nº
2.086/2008, do Deputado Carlin Moura);

de aplauso aos policiais civis que menciona, da Divisão de
Operações Especiais - Deoesp - pelo 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 (Requerimento nº 2.088/2008,
da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso aos policiais civis que menciona, da Delegacia
Especializada na Apuração de Furtos e Roubos de Veículos pela
conclusão do Inquérito nº 099/07, destinado à investigação de práticas
criminosas no Município de Betim (Requerimento nº 2.089/2008, da
Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o Sindicato da Indústria da Construção
Pesada no Estado de Minas Gerais - Sicepot-MG - por seus 40 anos
de fundação (Requerimento nº 2.093/2008, do Deputado Alencar da
Silveira Jr.);

de congratulações com o Juiz Carlos Augusto de Barros
Levenhagen por sua posse no cargo de Desembargador do Tribunal
de Justiça (Requerimento nº 2.094/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a comunidade de Guarani pelos 94 anos de
emancipação desse Município (Requerimento nº 2.095/2008, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com a Sra. Sônia Estela de Melo, por seu
desempenho no cargo de Superintendente da Polícia Federal no
Estado (Requerimento nº 2.096/2008, do Deputado Gilberto Abramo);

de congratulações com a comunidade de Rio Piracicaba por ter sido
esse Município apontado pela pesquisa Redes de Aprendizagem, ao
lado de outros quatro mineiros, como um dos 37 Municípios brasileiros
capazes de oferecer educação de boa qualidade, mesmo em
condições de risco social (Requerimento nº 2.116/2008, do Deputado
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Agostinho Patrús Filho);
de congratulações com a comunidade de Lontra pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.117/2008, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Santa Rita de Caldas por
ter sido esse Município apontado em pesquisa realizada pelo Unicef
como um dos cinco Municípios mineiros capazes de oferecer
educação de boa qualidade aos estudantes da rede pública
(Requerimento nº 2.118/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Roger Agnelli, Presidente da Cia. Vale
do Rio Doce, pelo recebimento do título Personalidade de Vendas
ADVB 2007, conferido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil - ADVB (Requerimento nº 2.121/2008, do
Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à comunidade de Lagamar pelo índice alcançado por
esse Município na pesquisa Redes de Aprendizagem, destinada à
avaliação da educação básica (Requerimento nº 2.124/2008, do
Deputado Elmiro Nascimento);

de aplauso à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Rio das Velhas - Amev - por seus 30 anos de fundação (Requerimento
nº 2.125/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do
Estado de Minas Gerais - SAAE-MG - por seu 27º aniversário de
obtenção da carta sindical (Requerimento nº 2.126/2008, do Deputado
Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2008

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Neider Moreira e Sebastião
Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 2.183 e 2.190/2008 (Deputado Gilberto
Abramo); 2.165, 2.169, 2.179, 2.181 e 2.185/2008 (Deputado
Sebastião Costa); 2.170 e 2.188/2008 (Deputado Delvito Alves);
2.164, 2.166, 2.168, 2.178 e 2.182/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.171, 2.172, 2.184, 2.187 e 2.189/2008 (Deputado Hely
Tarqüínio); 2.174, 2.176 e 2.180/2008 (Deputado Sargento
Rodrigues); 2.167, 2.173, 2.177 e 2.186/2008 (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 do Projeto de Resolução
nº 2.150/2008 e dos Projetos de Lei nºs 1.386/2007 na forma do
Substitutivo nº 1; e 1.999/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); do Projeto de Lei Complementar nº 28/2007 com a
Emenda nº 1 e do Projeto de Lei nº 2.153/2008 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). O Presidente
informa que continua em discussão o parecer do relator, Deputado
Neider Moreira, sobre o Projeto de Lei nº 1.022/2007, no qual conclui
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma
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do Substitutivo nº 1. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta
proposta de emenda, que é acatada pelo relator. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente informa que
continua em discussão o parecer do relator, Deputado Neider Moreira,
sobre o Projeto de Lei nº 1.720/2007, no qual conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1. O Deputado Sebastião Costa apresenta
requerimento solicitando o adiamento da discussão do projeto.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O Projeto de Lei nº
1.985/2008 é convertido em diligência à Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana; o Projeto de Lei nº
1.976/2007, à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
Epamig -; o Projeto de Lei nº 2.100/2008, às Secretarias de Educação
e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e os Projetos de
Lei nºs 2.122 e 2.123/2008, à Secretaria de Fazenda. O Presidente
informa que continua em discussão o parecer do relator, Deputado
Hely Tarqüínio, sobre o Projeto de Lei nº 1.956/2007, no qual conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com a
Emenda nº 1. O Deputado Sebastião Costa apresenta requerimento
solicitando o adiamento da discussão do projeto. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade do Projeto de Lei nº 2.145/2008 (relator: Deputado
Neider Moreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 1.041/2007, 2.143, 2.148 e 2.185/2008 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 1.862, 1.893 e 2.161/2008 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 1.871 e 2.156/2008 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 1.908, 2.018, 2.144 e 2.151/2008 (relator:
Deputado Neider Moreira); 1.955/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira, em virtude de redistribuição); 2.124/2008 e 2.160/2008 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição); 2.147 e 2.157/2008 (relator: Deputado Sebastião
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Costa, em virtude de redistribuição); e 2.154/2008 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição). O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 1.705/2007 deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado
Sebastião Costa. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos solicitando sejam os Projetos de Lei nºs 2.140, 2.146,
2.149 e 2.184/2008 convertidos em diligência ao autor; e os Projetos
de Lei nºs 2.155, 2.170, 2.181 e 2.182/2008, ao DER-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, 8 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto  Abramo  - Delvito Alves -

Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/4/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
“Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses:
ofícios dos Srs. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG
(13 e 27/3/2008); Carlos Roberto Noronha, Vice-Presidente do Iepha-
MG (13/3/2008); Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF
(27/3/2008); José Silva Soares, Presidente da Emater-MG
(27/3/2008); Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes
(28/3/2008); do Sr. Francisco Vieira Chagas, Delegado-Geral de
Polícia, e da Sra. Rachel Tupynambá de Ulhôa, Diretora-Geral do
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Idene (29/3/2008); e dos Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de
Agricultura, e Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário
Municipal de Saúde (3/4/2008). 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 aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as
Propostas de Ação Legislativa nºs 464 e 468/2007 (relator: Deputado
André Quintão), que receberam parecer pela aprovação sob a forma
da apresentação de requerimento. É rejeitada a Proposta de Ação
Legislativa nº 466/2007 (relator: Deputado André Quintão). Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André
Quintão, Eros Biondini, João Leite, Carlin Moura e Gustavo Valadares
(5), em que solicitam sejam realizadas reuniões para, em audiência
pública, debater a oferta de atendimento a adolescentes em conflito
com a lei, através de medidas socioeducativas; comemorar os 18
anos de Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -; e divulgar o
Fundo Amigo e avaliar os resultados obtidos; e sejam realizadas
audiências públicas, uma como parte integrante das atividades do Dia
Nacional de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes e outra, do Dia Nacional de
Enfrentamento ao Trabalho Infantil; André Quintão, Délio Malheiros e
Gustavo Valadares, em que solicitam seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a criação de linhas intermunicipais na
Região Metropolitana de Belo Horizonte e seu impacto no transporte
coletivo e suplementar gerenciado pela BHTRANS; Eros Biondini (2),
em que pede sejam solicitadas à Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte as informações que menciona a respeito da possível
instalação de unidade do Centro de Referência de Saúde Mental -
Cersam - no Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni; e
seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para discutir, em audiência pública, o
transporte em Belo Horizonte; e da Deputada Elisa Costa, em que
solicita seja realizada reunião para discutir, em audiência pública, o
Projeto de Lei do Senado nº 6.264/2005, que institui o Estatuto de
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Igualdade Racial, e colher subsídios a fim de contribuir para a
aprovação desse Estatuto. Registra-se a presença do Deputado Carlin
Moura. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

8/4/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por
indicação da Liderança do PMDB) e Lafayette de Andrada
(substituindo o Deputado Zezé Perrella, por indicação da Liderança do
BSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, 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; debater, em audiência pública, o potencial
turístico da cidade e região do Município de Rio Preto e discutir e votar
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Inácio de Loyola Machado Ferreira, Prefeito
Municipal de Rio Preto; Sandro de Oliveira Terra, Vice-Prefeito
Municipal de Rio Preto; Leonardo Machado de Lima Reis, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, representando Gilmar
de Souza Lima Duque, Presidente da Câmara Municipal de Rio Preto;
Ari de Souza Reis, Promotor da Comarca de Rio Preto; José Antônio
Maia, Presidente da Associação Pró-Turismo de Rio Preto e
Parapeuma; Cristiano Ramos de Almeida, proprietário da Pousada
Mirante Santo Antônio; Paulo Crivano de Morais, proprietário da
Pousada - Fazenda Mato Limpo e Agostinho Ribeiro de Paiva, Vice-
Prefeito Municipal de Rio Preto, que são convidados a tomar assento
à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu
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origem ao debate, tece considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 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, 9 de abril de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 26/2007
(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno)

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em
epígrafe altera a Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a
organização e a divisão judiciárias do Estado.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e das
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Agora, por força de requerimento aprovado em Plenário, com fulcro
no art. 233, XV, do Regimento Interno, e publicado no “Diário do
Legislativo” de 20/7/2007, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 102, II, “a”, do Regimento Interno.

Durante a fase de discussão do parecer, foram apresentadas várias
propostas de emendas, as quais foram aprovadas pela Comissão,
razão pela qual passamos a elaborar a nova redação do parecer, nos
termos do art. 138, § 1º, do mencionado Regimento.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o escopo de alterar a Lei

Complementar nº 59, de 2001, que contém a organização e a divisão
judiciárias do Estado, a fim de aprimorar o exercício da função
jurisdicional no território mineiro. Esse diploma normativo é de grande
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importância para o poder público e a sociedade, uma vez que contém
um conjunto de princípios e regras que norteiam o funcionamento dos
órgãos judicantes responsáveis pela aplicação da lei ao caso
concreto, seja no âmbito da Segunda Instância, que abrange os
Tribunais de Justiça e de Justiça Militar, seja no âmbito da Primeira
Instância, a qual compreende os Juízes de Direito que atuam nas
diversas comarcas do Estado e os Juízes Militares.

Num primeiro momento, cabe-nos extrair do texto do projeto as
principais inovações que se pretende introduzir no ordenamento
positivo estadual: a criação das comarcas de Fronteira, integrada pelo
Município de mesmo nome, e de Juatuba, constituída pelos
Municípios de Juatuba e de Florestal; a criação de 210 cargos de Juiz
de Direito para atuarem nas comarcas de que trata o art. 42 da
proposição; a instituição do Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, com a competência definida na Lei Federal nº 11.340,
de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha; a
equiparação do idoso às crianças e adolescentes, para fins de
tratamento prioritário, mediante a ampliação da competência das
varas da infância e da juventude para abarcar os interesses dos
idosos; a extinção das Circunscrições Judiciárias Metropolitanas de
Belo Horizonte e do Vale do Aço, a primeira constituída pelos
Municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Santa Luzia, e a
segunda integrada pelos Municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano e
Timóteo; a criação do critério populacional para a classificação das
comarcas no Estado, de maneira que aquelas com população superior
a 250 mil habitantes venham a ser enquadradas na entrância especial,
ao passo que aquelas com população inferior e com duas ou mais
varas sejam encartadas na segunda entrância, permanecendo na
primeira entrância as comarcas com apenas um Juiz de Direito; a
transferência de 15 Municípios de uma para outra comarca; a
instituição do Sistema dos Juizados Especiais, integrado por unidades
jurisdicionais, nas quais podem atuar até três Juízes de Direito, tendo
como supor uma única Secretaria; a divisão do território mineiro em
quatro circunscrições judiciárias militares, a primeira delas com sede
em Belo Horizonte, onde funcionarão as três auditorias militares
existentes, e as três outras no interior do Estado, além da criação de
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uma nova auditoria em cada uma delas. Além disso, a proposição dá
ênfase à atualização do processo disciplinar aberto contra Juízes de
Direito, com vistas a corrigir eventuais deficiências no exercício da
função judicante.

Minas Gerais conta, atualmente, 853 Municípios, sendo o Estado
que possui o maior número de comunas. Desse total, à luz da vigente
lei de organização e divisão judiciárias, 316 Municípios têm o “status”
de comarca, das quais apenas 294 se encontram efetivamente
instaladas e em pleno funcionamento. Ora, comarca é o termo técnico
utilizado para identificar o Município que é sede de juízo, ou seja, que
tem órgão do Poder Judiciário. Nem todo Município, que é uma
entidade político-administrativa (unidade federada), constitui comarca.
Esta deve ser criada por lei complementar e posteriormente instalada
mediante resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça,
observadas a demanda jurisdicional e a disponibilidade orçamentária.
Como nem todo Município dispõe de órgão judiciário, algumas
comarcas podem abranger várias comunas, o que significa dizer que
os Magistrados dessas comarcas exercem jurisdição sobre os
Municípios que a integram, segundo critérios definidos na lei de
organização e divisão judiciárias, principalmente o critério geográfico.

A criação e a instalação de comarcas estão condicionadas a um
conjunto de requisitos previstos na Lei Complementar nº 59, de 2001,
que ora se pretende modificar. De acordo com o art. 5º, I, da citada lei,
são requisitos para a criação de comarca: a) população mínima de 18
mil habitantes na comarca; b) número de eleitores superior a 13 mil na
comarca; e c) movimento forense anual, nos Municípios que compõem
a comarca, de, no mínimo, 400 feitos judiciais, conforme estabelece
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Como a grande
maioria dos Municípios mineiros têm população e número de eleitores
inferiores ao previsto na lei citada, a sua transformação em comarca
pressupõe a integração de outras comunas, daí a existência de
inúmeras comarcas constituídas por vários Municípios.

O projeto prevê a criação das Comarcas de Fronteira e Juatuba,
cabendo lembrar que sua criação não implica, necessariamente,
instalação imediata da comarca, pois existem outros requisitos a
serem observados. Atualmente, o Município de Fronteira encontra-se



673

sob a jurisdição da Comarca de Frutal, ao passo que o Município de
Juatuba está vinculado à Comarca de Mateus Leme.

Quanto à instalação das comarcas, o art. 5º, II, da vigente lei
complementar exige: a) edifício público de domínio do Estado com
capacidade e condições para a instalação de fórum, delegacia de
polícia, cadeia pública e quartel do destacamento policial; b) concurso
público homologado para provimento dos cargos que comporão a
Secretaria do Juízo. Nesse particular, a proposição em análise
acrescenta dois requisitos para a instalação de comarca: a existência
de centro de internação para adolescentes em conflito com a lei e a
estimativa justificada de distribuição média de, no mínimo, 100 feitos
judiciais por mês.

Com a nova disciplina normativa, tornar-se-á mais difícil a instalação
de comarcas no Estado, pois é sabido que a imensa maioria das
comunas não dispõe dessa unidade de internação para adolescentes
e, não obstante o significativo contingente de processos judiciais,
deverá prevalecer o critério da distribuição média mensal de, pelo
menos, 100 feitos judiciais.

No que diz respeito às Circunscrições Judiciárias Metropolitanas de
Belo Horizonte e do Vale do Aço, que ora se pretende extinguir, alega
o Tribunal de Justiça que essas Circunscrições “em nada aprimoraram
a prestação jurisdicional, constituindo, ao contrário, fator de
desequilíbrio da divisão judiciária como um todo, ao ensejar fossem
classificadas no mesmo nível (a entrância especial) comarcas de
porte, populações e movimento forense muito diferentes... Tratou-se
de prática casuística que criou o artifício de considerar mais de uma
comarca como componentes de uma Circunscrição para que uma
delas perfizesse os requisitos legais e cada uma das outras, sem os
mesmos requisitos, fosse considerada, igualmente, na entrância mais
elevada. Aconteceu também o pior artifício: nenhuma das comarcas
preenchia condições objetivas, mas associadas a suas vizinhas, eram
consideradas como um todo e as respectivas partes atingiam a
entrância mais elevada indevidamente”.

Tal argumentação procede, uma vez que as comarcas integrantes
de tais Circunscrições têm características nitidamente distintas,
especialmente no que tange à população e ao movimento processual,
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não sendo justo enquadrar na entrância especial comarcas que,
isoladamente, não atenderiam aos requisitos mínimos necessários
para gozar dessa situação jurídica. A título de exemplificação, as
Comarcas de Coronel Fabriciano e Timóteo, em face da legislação em
vigor, estão classificadas na entrância especial pelo simples fato de
integrarem a Circunscrição Judiciária do Vale do Aço.

Concomitantemente à supressão dessas Circunscrições Judiciárias,
o projeto prevê critério objetivo para a classificação das comarcas,
calcado no critério populacional. Assim, as comarcas com população
superior a 250 mil habitantes serão classificadas na entrância
especial, ao passo que as comarcas com população igual ou inferior a
250 mil habitantes serão classificadas na segunda entrância. As
comarcas de primeira entrância continuarão a ser as que possuem
apenas um Juiz de Direito, categoria que abriga a maioria das
comarcas do Estado. De acordo com as novas regras, apenas as
Comarcas de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador
Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Ribeirão das Neves,
Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia serão enquadradas na entrância
especial. A novidade refere-se às Comarcas de Ribeirão das Neves e
de Sete Lagoas, atualmente classificadas na segunda entrância.
Conseqüentemente, as Comarcas de Coronel Fabriciano, Santa Luzia
e Timóteo, hoje encartadas na entrância especial, passarão a integrar
a segunda entrância.

Quanto à criação de 210 cargos de Juiz de Direito, saliente-se que o
Tribunal de Justiça optou por não vincular o cargo criado à Justiça
Comum ou ao Juizado Especial, de modo a assegurar a prerrogativa
da Corte Superior para estabelecer essa vinculação, em face das
necessidades concretas da comarca. Nessa linha de raciocínio, os
cargos criados poderão ser destinados à vara cível, à vara criminal ou
à vara dos Juizados Especiais, por meio de resolução da mencionada
Corte. Essa nova sistemática confere mais flexibilidade ao Judiciário
para a efetiva instalação das varas, além de ter o mérito de evitar a
ociosidade.

Vê-se, pois, que a proposição introduz alterações substanciais na
organização e divisão judiciárias do Estado e tem por finalidade o
aprimoramento da prestação jurisdicional, mediante a elevação do
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número de Magistrados para atuarem em várias comarcas do Estado.
Entretanto, entendemos que esse quantitativo pode ser ampliado
ainda mais, de modo a tornar a Justiça mineira mais eficiente e
propiciar o julgamento mais rápido dos processos. Nesse particular,
propomos a ampliação do número de Juízes nas Comarcas de
Araguari, Araxá, Capelinha, Coromandel, Frutal, Ituiutaba, Iturama,
Janaúba, Prata, São Gotardo, Tupaciguara, Uberaba e Uberlândia.
Acatando sugestão do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, propomos a
ampliação do número de Juízes nas Comarcas de Alfenas, Andradas,
Barão de Cocais, Cambuí, Campo Belo, Itajubá, Jacutinga, Lavras,
Ouro Fino, Paraguaçu, Paraisópolis, Pouso Alegre, São Gonçalo do
Sapucaí, São Lourenço e Viçosa, esta também mediante solicitação
do Deputado Padre João; acatando sugestão do Deputado Delvito
Alves, propomos a ampliação do número de Juízes nas Comarcas de
Buritis, Unaí e Vazante; acatando sugestão do Presidente desta Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, propomos a criação de mais um cargo
de Juiz na Comarca de Nepomuceno; acatando sugestão do
Deputado Domingos Sávio, propomos a criação de mais um cargo de
Juiz na Comarca de Três Marias; acatando sugestão do Deputado
Célio Moreira, propomos a criação de mais um cargo de Magistrado
na Comarca de Corinto; acatando pedido do Deputado Bráulio Braz,
propomos a criação de mais um cargo de Juiz na Comarca de Muriaé;
acatando sugestão da Deputada Elisa Costa, propomos a criação de
quatro cargos de Juiz na Comarca de Governador Valadares;
acatando pedido do Deputado Getúlio Neiva, propomos a criação de
três cargos de Juiz na Comarca de Teófilo Otôni; acatando pedido da
Deputado Rosângela Reis, propomos a criação de oito cargos de Juiz
de Direito na Comarca de Ipatinga e um cargo na Comarca de
Timóteo; acatando solicitação da Deputado Ana Maria Resende,
propomos a criação de quatro cargos de Juiz de Direito na Comarca
de Montes Claros; acatando pedido do Deputado Ronaldo Magalhães,
propomos a criação de mais um cargo de Juiz na Comarca de Itabira;
atendendo à solicitação do Deputado Sebastião Costa, propomos a
criação de mais um cargo de Juiz de Direito na Comarca de
Manhuaçu; acatando sugestão do Deputado Durval Ângelo, propomos
a criação de cinco cargos de Juiz de Direito na Comarca de Ribeirão
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das Neves; e, finalmente, acatando pedido do Deputado Wander
Borges, propomos a criação de 4 cargos de Juiz de Direito na
Comarca de Sabará, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 3,
na conclusão deste parecer.

Por outro lado, atendendo a solicitação dos Deputados Padre João e
Célio Moreira, propomos a criação das Comarcas de Matipó e Pains.
A primeira será integrada pelos Municípios de Matipó, Caputira e
Santa Margarida, ao passo que a segunda será constituída dos
Municípios de Pains, Pimenta e Córrego Fundo. Atualmente, o
Município de Matipó submete-se à jurisdição da Comarca de Abre-
Campo e o Município de Pains integra a Comarca de Arcos, mas a
situação atual não tem trazido benefícios para os jurisdicionados das
comunidades interessadas, que almejam a criação das citadas
Comarcas. Para atender a essa antiga reivindicação, apresentamos a
Emenda nº 4, na conclusão desta peça opinativa.

Quanto à transferência de Município de uma para outra comarca, de
que trata o art. 44 da proposição em comento, temos a esclarecer
que, de acordo com a sistemática legal vigente, o Município de
Braúnas integra a Comarca de Guanhães. Entretanto, o acesso a esta
Comarca é feito por estrada de terra e há apenas um horário de
ônibus, fato que dificulta sobremaneira o acesso à justiça por parte
dos habitantes de Braúnas. Como o acesso à Comarca de Mesquita é
mais fácil em virtude da disponibilidade de ônibus, parece-nos mais
vantajoso e conveniente enquadrar o Município de Braúnas na
Comarca de Mesquita, o que propomos por meio da Emenda nº 5,
acatando sugestão da Deputada Rosângela Reis, que altera o inciso II
do citado art. 44. Conseqüentemente, o Município de Brasilândia de
Minas continuará vinculado à Comarca de João Pinheiro, e não, à
Comarca de Bonfinópolis de Minas, conforme consta no dispositivo
original.

Atualmente, o Município de Divisa Nova integra a Comarca de Cabo
Verde. Todavia, os habitantes dessa comuna, por intermédio dos
Vereadores da Câmara Municipal, têm envidado esforços para que
Divisa Nova passe a pertencer à Comarca de Alfenas, cuja via de
acesso é asfaltada e apresenta bom estado de conservação. Além
disso, existem seis horários de ônibus entre essas localidades, o que
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facilita consideravelmente o deslocamento das pessoas até a cidade
de Alfenas. Para atender a esse pleito, apresentamos a Emenda nº 6,
na conclusão deste parecer.

Por outro lado e com base na legislação em vigor, o Município de
Leandro Ferreira submete-se à jurisdição da Comarca de Pitangui. No
entanto, os habitantes desse Município, insatisfeitos com a atual
situação, têm grande interesse na sua transferência para a Comarca
de Nova Serrana. Para atender a essa antiga aspiração, propomos a
Emenda nº 7, na conclusão desta peça opinativa.

O art. 44, XIV do projeto determina a transferência do Município de
Santana do Paraíso da Comarca de Mesquita para a de Ipatinga.
Ocorre, porém, que Mesquita atende às condições legais para
permanecer com o “status” de comarca, não sendo oportuna sua
transferência para outra comarca. Além disso, o Fórum foi reformado
pelo Tribunal de Justiça e dispõe de novas instalações, a par da
admissão de servidores para dar suporte administrativo à atividade
jurisdicional. Sendo assim, propomos a supressão do citado
dispositivo mediante a Emenda nº 8 para atender a pedido da
Deputada Rosângela Reis.

O art. 46 do projeto em análise prevê a criação, na Comarca de Belo
Horizonte, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, com a competência fixada na Lei Federal nº 11.340, de 2006,
popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Todavia, esse tipo
de violência ocorre em várias regiões do Estado, e não apenas nos
grandes centros, onde esse desrespeito acontece de forma mais
intensa. Como a Comarca de Ipatinga tem considerável volume de
processos, e a população é superior a 250 mil habitantes, o que a
encarta na entrância especial, à luz da nova sistemática normativa,
parece-nos conveniente e oportuna a instituição desse Juizado na
referida Comarca. Igualmente, a Comarca de Ribeirão das Neves, que
está sendo erigida à condição de entrância especial pelo critério
populacional, faz jus à criação dessa categoria de Juizado para
amparar as mulheres vítimas de violência doméstica. Para alcançar
esse desiderato e atendendo às solicitações das Deputadas
Rosângela Reis e Gláucia Brandão, apresentamos, respectivamente,
as Emendas nºs 9 e 10.
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Nessa mesma linha de argumentação, a Comarca de Uberlândia,
que é uma das mais importantes do Estado em razão do expressivo
movimento forense, faz jus à instituição de Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, o que propomos por meio da
Emenda nº 11, na conclusão deste parecer.

Afigura-se-nos importante, ainda, a criação de, pelo menos, uma
vara criminal especializada em crimes contra o idoso, principalmente
porque a ordem jurídica dispensa atenção especial aos maiores de 60
anos, a começar pela Constituição da República, em seu art. 230.
Ademais, é oportuno lembrar que o art. 70 da Lei Federal nº 10.741,
de 2003 – Estatuto do Idoso –, faculta ao poder público a criação de
varas especializadas e exclusivas do idoso. A criação dessa vara é
uma forma de contribuir para a consolidação de uma cultura de
respeito e valorização do idoso e tem o propósito de eliminar
preconceitos e violações dos seus direitos. Sendo assim e acatando
sugestão oportuna do Deputado André Quintão, apresentamos a
Emenda nº 12, na conclusão deste parecer.

Igualmente por sugestão do referido parlamentar, parece-nos
razoável a criação, na Comarca de Belo Horizonte, de, pelo menos,
uma vara criminal especializada em crimes contra a criança e o
adolescente. Não é demais lembrar que o art. 145 da Lei Federal nº
8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, faculta aos
Estados e ao Distrito Federal a criação de varas especializadas em
combater crimes contra crianças e adolescentes, as quais devem ser
instaladas segundo critério de porporcionalidade por número de
habitantes. O crescente número de delitos praticados contra menores,
especialmente os crimes de natureza sexual e maus-tratos, justifica a
criação dessa vara. Para atingir esse desiderato, apresentamos a
Emenda nº 13, na conclusão deste parecer.

Afigura-se-nos oportuna, ainda, a modificação do art. 9º do projeto, a
fim de prever a competência de Juiz de Vara de Meio Ambiente,
Habitação e Urbanismo para processar e julgar as causas que
envolvem essas matérias, principalmente em decorrência do
descumprimento da legislação e do direito ao meio ambiente, à
moradia e à cidade sustentável. Tem sido grande o número de ações
civis públicas e de reparação de danos ao meio ambiente, a par de
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ações de usucapião e de regularização fundiária urbana, o que
justifica a instituição do Juizado do Meio Ambiente. Para atender a
esse objetivo, apresentamos a Emenda nº 14.

No que diz respeito aos Magistrados designados para atuarem como
Diretores de Foro nas comarcas de entrância especial, entendemos
que tais autoridades devem ficar dispensadas de suas atribuições
juridisdicionais, que devem ser exercidas por Juiz de Direito Substituto
indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Em face da
sistemática normativa vigente, apenas o Diretor do Foro da Comarca
de Belo Horizonte está dispensado de suas funções jurisdicionais,
disposição que nos parece incompatível com o aperfeiçoamento da
atividade judicante. Para estender tal disposição às demais comarcas
de entrância especial e como forma de atender à solicitação dos
Magistrados na Comarca de Uberlândia, apresentamos a Emenda nº
15, na conclusão desta peça opinativa.

O art. 340 da vigente Lei Complementar nº 59, 2001, faculta ao
Tribunal de Justiça criar Câmara Especial, por meio de lei específica,
com atribuição preferencial para processar e julgar as ações penais
contra os agentes políticos. Entretanto, entendemos que a instituição
dessa Câmara não deve ser objeto de lei, e sim de ato específico da
própria Corte de Justiça. Além disso, é de bom alvitre a fixação de
prazo legal para que o referido órgão jurisdicional crie a citada
Câmara para o julgamento das autoridades políticas. Sendo assim,
apresentamos a Emenda nº 16, que altera a redação do citado art.
340.

No tocante à Turma Recursal dos Juizados Especiais, é necessário
que cada uma tenha estrutura de suporte administrativo adequado ao
atendimento de Juízes, advogados e partes para o bom
funcionamento dos serviços. Essa estrutura adequada supõe a
existência de uma Secretaria do Juízo, com servidores capazes de
atender à demanda. Para alcançar esse objetivo, torna-se necessária
a inclusão do § 6º no art. 84 da Lei Complementar nº 59, o que
fazemos por meio da Emenda nº 17.

Conseqüentemente e por uma questão de coerência com a emenda
anterior, propomos a inserção do art. 84-B, de que trata o art. 12 do
projeto, o qual determina que os serviços de escrivania das Turmas
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Recursais serão realizados na respectiva Secretaria de Juízo de cada
Turma Recursal da Comarca-sede para tanto indicada pelo Conselho
de Supervisão e Gestão. Trata-se de disposição necessária para
garantir a efetividade e o funcionamento eficiente do Sistema dos
Juizados Especiais, o que fazemos mediante a apresentação da
Emenda nº 18.

O art. 165 da vigente Lei Complementar nº 59 trata dos requisitos
para o ingresso na Magistratura, entre os quais se destaca o inciso VI,
que prevê tempo mínimo de três anos de efetivo exercício de atividade
jurídica, exercida após a colação de grau. Todavia, entendemos que
essa disposição deve ser ampliada a outros agentes públicos que
exerçam atividade preponderantemente jurídica, o que abarca não
apenas os advogados, mas também os Promotores de Justiça, os
Serventuários da Justiça e os demais servidores cujas atividades
requerem conhecimento jurídico. Nesse particular, saliente-se que a
Resolução nº 11, de 2006, do Conselho Nacional de Justiça, inseriu
no conceito de atividade jurídica o “exercício de cargos, empregos ou
funções, inclusive o de magistério superior, que exija a utilização
preponderante do conhecimento jurídico. Assim, nada mais justo que
estender a possibilidade de ingresso na carreira de Magistrado dos
servidores que exercem atividade dessa natureza, razão pela qual
apresentamos a Emenda nº 19, que tem o escopo de introduzir artigo
ao projeto, alterando a redação do citado inciso VI do art. 165.

Quanto à administração da Justiça Militar de primeiro grau, o projeto
sob comento prevê a divisão do território do Estado em quatro
Circunscrições Judiciárias Militares, sendo que a de Belo Horizonte
contará três Auditorias. No entanto, acatando sugestão do Deputado
Sargento Rodrigues, esse quantitativo ainda é insuficiente para
atender à demanda, razão pela qual deverá ser ampliado para seis
Auditorias, ficando a cargo da lei definir a circunscrição regional de
cada uma dessas unidades administrativas. Para tanto, apresentamos
a Emenda nº 20, na conclusão deste parecer, que altera a redação do
art. 29 da proposição.

Tendo em vista a apresentação da Emenda nº 20, torna-se
necessário alterar a redação do art. 30 do projeto e propor nova
dicção normativa para o art. 196 da Lei Complementar nº 59. Dessa
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forma, apresentamos a Emenda nº 21.
Por derradeiro, entendemos que o critério populacional previsto no

projeto para a classificação das entrâncias deve ser revisto, pois
existem várias comarcas com população inferior a 250 mil habitantes,
cujo movimento forense é extremamente elevado, além de contar com
grande número de Juízes. Apenas a título de exemplificação,
Comarcas como as de Divinópolis, Araguari, Poços de Caldas e
Teófilo Otôni enquadram-se atualmente na segunda entrância e
permanecerão nessa categoria de acordo com os critérios previstos
no projeto em análise.

Para corrigir esse equívoco, propomos a redução do critério
populacional, de 250 para 150 mil habitantes, de modo a ampliar o
número de comarcas de entrância especial em face do considerável
número de processos. Conseqüentemente, as comarcas com
população inferior a 150 mil habitantes e com duas ou mais varas
serão enquadradas na segunda entrância. Para alcançar esse
objetivo, apresentamos a Emenda nº 22, que dá nova redação ao art.
8º da Lei Complementar nº 59.

O art. 35 do projeto, ao propor a modificação do art. 251 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, retira do rol dos cargos que integram
as Secretarias do Juízo o cargo de Técnico de Apoio Judicial. Ocorre,
porém, que esse cargo apenas será transformado em Oficial de Apoio
Judicial com a vacância. Assim, enquanto existir um Técnico de Apoio
Judicial existirá também o cargo por ele ocupado. Para corrigir esse
equívoco, apresentamos a Emenda nº 23, acatando pedido do
Deputado Dalmo Ribeiro.

Atualmente, o Município de Bela Vista de Minas integra a Comarca
de Rio Piracicaba. Entretanto, aquela comuna está localizada a
apenas nove quilômetros do Município de Nova Era, que é sede de
comarca, além de existir linha direta de ônibus para Nova Era.
Igualmente, o Município de Moeda, que integra a Comarca de Belo
Vale, tem tradicional vínculo histórico com a Comarca de Brumadinho,
razão pela qual propomos a transferência dos referidos Municípios
para as Comarcas de Nova Era e Brumadinho, respectivamente,
acatando sugestão dos Deputados Durval Ângelo e Irani Barbosa.
Para tanto, apresentamos a Emenda nº 24, na conclusão deste
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parecer.
Ainda no que tange ao enquadramento de Municípios nas comarcas,

saliente-se que o Município de Periquito, em face da legislação em
vigor, submete-se à jurisdição da Comarca de Açucena. Todavia,
aquele município fica mais próximo da Comarca de Governador
Valadares, onde o acesso é mais fácil em razão da disponibilidade de
ônibus. Sendo assim, a transferência de Periquito para a Comarca de
Governador Valadares contribuirá sobremaneira para o
aperfeiçoamento da função jurisdicional. Para tanto, propomos a
alteração do inciso XII do art. 44 por meio da Emenda nº 25, acatando
pedido do Deputado Durval Ângelo. Conseqüentemente, o dispositivo
original, que prevê a transferência do Município de Piedade do Rio
Grande da Comarca de Barbacena para a de Andrelândia, fica
suprimido do projeto. Nesse particular, acatamos pedido do Deputado
Lafayette de Andrada, que defende a permanência desse Município
na Comarca de Barbacena, em razão da facilidade de acesso e do
vínculo histórico entre ambas as localidades.

Finalmente, afigura-se-nos importante introduzir dispositivo no
projeto que exige a conclusão de curso superior, preferencialmente de
Direito, para o provimento do cargo de Oficial de Justiça no âmbito do
Judiciário. Para tanto, apresentamos a Emenda nº 26, acatando
sugestão do Deputado Sargento Rodrigues.

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

Complementar nº 26/2007 com as Emendas nº 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça, e 3 a 26, a seguir
apresentadas.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 42 a seguinte redação:
“Art. 42 - Ficam criados, nas comarcas que se seguem, os seguintes

cargos de Juiz de Direito:
I - Abaeté, 1 cargo;
II - Abre-Campo, 1 cargo;
III - Alfenas, 3 cargos;
IV - Almenara, 1 cargo;
V - Andradas, 1 cargo;
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VI - Araguari, 3 cargos;
VII - Araxá, 3 cargos;
VIII - Barão de Cocais, 1 cargo;
IX - Barbacena, 2 cargos;
X - Belo Horizonte, 71 cargos, sendo 54 titulares de vara,

presidentes ou sumariantes do júri, e 17 Juízes de Direito Auxiliares;
XI - Betim, 7 cargos;
XII - Boa Esperança, 1 cargo;
XIII - Buritis, 1 cargo;
XIV - Camanducaia, 1 cargo;
XV - Cambuí, 2 cargos;
XVI - Campo Belo, 2 cargos;
XVII - Capelinha, 1 cargo;
XVIII - Caratinga, 3 cargos;
XIX - Carmo do Paranaíba, 1 cargo;
XX - Contagem, 13 cargos;
XXI - Conselheiro Lafaiete, 2 cargos;
XXII - Corinto, 1 cargo;
XXIII - Coromandel, 1 cargo;
XXIV - Coronel Fabriciano, 1 cargo;
XXV - Curvelo, 2 cargos;
XXVI - Diamantina, 1 cargo;
XXVII - Extrema, 1 cargo;
XXVIII - Formiga, 1 cargo;
XXIX - Francisco Sá, 1 cargo;
XXX - Frutal, 2 cargos;
XXXI - Governador Valadares, 4 cargos;
XXXII - Ibiá, 1 cargo;
XXXIII - Ibirité, 5 cargos;
XXXIV - Igarapé, 2 cargos;
XXXV - Ipatinga, 8 cargos;
XXXVI - Itabira, 2 cargos;
XXXVII - Itajubá, 3 cargos;
XXXVIII - Itaúna, 2 cargos;
XXXIX - Ituiutaba, 4 cargos;
XL - Iturama, 2 cargos;
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XLI - Jacutinga, 1 cargo;
XLII - Janaúba, 1 cargo;
XLIII - Januária, 1 cargo;
XLIV - João Monlevade, 1 cargo;
XLV - Juiz de Fora, 10 cargos;
XLVI - Lagoa Santa, 2 cargos;
XLVII - Lambari, 1 cargo;
XLVIII - Lavras, 3 cargos;
XLIX - Manhuaçu, 3 cargos;
L - Mariana, 1 cargo;
LI - Medina, 1 cargo;
LII - Monte Carmelo, 1 cargo;
LIII - Montes Claros, 4 cargos;
LIV - Muriaé, 2 cargos;
LV - Nepomuceno, 1 cargo;
LVI - Nova Lima, 1 cargo;
LVII - Nova Serrana, 3 cargos;
LVIII - Oliveira, 1 cargo;
LIX - Ouro Fino, 1 cargo;
LX - Pará de Minas, 2 cargos;
LXI - Paracatu, 1 cargo;
LXII - Paraguaçu, 1 cargo;
LXIII - Paraisópolis, 1 cargo;
LXIV - Paraopeba, 1 cargo;
LXV - Passos, 1 cargo;
LXVI - Patos de Minas, 2 cargos;
LXVII - Patrocínio, 2 cargos;
LXVIII - Poços de Caldas, 3 cargos;
LXIX - Pouso Alegre, 6 cargos;
LXX - Prata, 1 cargo;
LXXI - Ribeirão das Neves, 5 cargos;
LXXII - Sabará, 4 cargos;
LXXIII - Santa Luzia, 7 cargos;
LXXIV - São Gonçalo do Sapucaí, 1 cargo;
LXXV - São Gotardo, 1 cargo;
LXXVI - São Lourenço, 3 cargos;
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LXXVII - São Sebastião do Paraíso, 2 cargos;
LXXVIII - Sete Lagoas, 4 cargos;
LXXIX - Teófilo Otôni, 3 cargos;
LXXX - Timóteo, 1 cargo;
LXXXI - Três Corações, 1 cargo;
LXXXII - Três Marias, 1 cargo;
LXXXIII - Três Pontas, 2 cargos;
LXXXIV - Tupaciguara, 1 cargo;
LXXXV - Ubá, 2 cargos;
LXXXVI - Uberaba, 6 cargos;
LXXXVII - Uberlândia, 10 cargos;
LXXXVIII - Unaí, 2 cargos;
LXXXIX - Varginha, 2 cargos;
XC - Vazante, 1 cargo;
XCI - Vespasiano, 2 cargos;
XCII - Viçosa, 2 cargos.”.

EMENDA Nº 4
Acrescentem-se ao art. 43 os seguintes incisos III e IV:
“Art. 43 - (...)
III - Matipó, integrada pelos Municípios de Matipó, Caputira e Santa

Margarida;
IV - Pains, integrada pelos Municípios de Pains, Pimenta e Córrego

Fundo.”.
EMENDA Nº 5

Dê-se ao inciso II do art. 44 a seguinte redação:
“Art. 44 - (...)
II - Braúnas, da Comarca de Guanhães para a de Mesquita;”.

EMENDA Nº 6
Dê-se ao inciso V do art. 44 a seguinte redação, renumerando-se os

demais incisos:
“Art. 44 - (...)
V - Divisa Nova, da Comarca de Cabo Verde para a de Alfenas;”.

EMENDA Nº 7
Dê-se ao inciso IX do art. 44 a seguinte redação:
“Art. 44 - (...)
IX - Leandro Ferreira, da Comarca de Pitangui para a de Nova
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Serrana.”.
EMENDA Nº 8

Suprima-se o inciso XIV do art. 44.
EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica instituído, na Comarca de Ipatinga, o Juizado de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência
fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.”.

EMENDA Nº 10
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica instituído, na Comarca de Ribeirão das Neves, o

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a
competência fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de
2006.”.

EMENDA Nº 11
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica instituído, na Comarca de Uberlândia, o Juizado de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência
fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.”.

EMENDA Nº 12
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma Vara

Criminal Especializada em Crimes contra o Idoso.”.
EMENDA Nº 13

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Comarca de Belo Horizonte terá, pelo menos, uma Vara

Criminal Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente.”.
EMENDA Nº 14

Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:
“Art. 9º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 59, de 2001, o

seguinte art. 59-A:
“Art. 59-A - Compete a Juiz de Vara de Meio Ambiente, Habitação e

Urbanismo processar e julgar as causas e questões que envolvam
essas matérias, especialmente em decorrência de descumprimento da
legislação e dos direitos ao meio ambiente, à moradia e à cidade
sustentável.”.”.
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EMENDA Nº 15
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica acrescentado ao art. 64 da Lei Complementar nº 59, de

2001, o seguinte § 3º:
“Art. 64 - (...)
§ 3º - O Diretor do Foro nas comarcas de entrância especial será

substituído nas suas funções jurisdicionais, durante o exercício da sua
designação, por Juiz de Direito Substituto indicado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça.”.”.

EMENDA Nº 16
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 340 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 340 - O Tribunal de Justiça deverá criar, no prazo de cento e

oitenta dias, Câmara Especial com competência preferencial para
processar e julgar as ações penais e de improbidade administrativa
contra os agentes políticos.”.”.

EMENDA Nº 17
Acrescente-se o seguinte § 6º ao art. 84 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, de que trata o art. 12 do projeto:
“Art. 12 - (...)
“Art. 84 - (...)
§ 6º - Para cada Turma Recursal corresponderá uma Secretaria de

Juízo.”.”.
EMENDA Nº 18

Dê-se ao art. 84-B da Lei Complementar nº 59, de 2001, de que trata
o art. 12 do projeto, a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)
“Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão

realizados na respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal
da Comarca sede para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e
Gestão.”.”.

EMENDA Nº 19
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso VI do art. 165 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da

colação de grau, como Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado ou
Serventuário da Justiça ou de atividade para cujo exercício seja
exigida a utilização preponderante do Direito.”.”.

EMENDA Nº 20
Dê-se ao art. 184-B, de que trata o art. 29 do projeto, a seguinte

redação:
“Art. 29 - (...)
“Art. 184-B - A administração da Justiça Militar de primeiro grau far-

se-á por seis Auditorias sediadas em Belo Horizonte.
Parágrafo único - Lei definirá a circunscrição regional das seis

Auditorias de que trata o “caput” deste artigo.”.”.
EMENDA Nº 21

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
“Art. 30 - O “caput” do art. 196 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 196 - Cada Auditoria, em número de seis, constitui-se de um

Juiz de Direito Titular e de um Juiz de Direito Substituto do Juízo
Militar.”.”.

EMENDA Nº 22
Dê-se ao art. 8º da Lei Complementar nº 59, de 2001, de que trata o

art. 4º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
“Art. 8º - As comarcas se classificam como:
I - de entrância especial, se têm população de cento e cinqüenta mil

ou mais habitantes;
II - de segunda entrância, se têm população inferior a cento e

cinqüenta mil habitantes e duas ou mais varas;
III - de primeira entrância, se têm um só Juiz.”.”.

EMENDA Nº 23
Dê-se ao art. 251, de que trata o art. 35 do projeto, a seguinte

redação:
“Art. 35 - (...)
“Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados

Especiais corresponde uma Secretaria integrada por servidores da
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carreira de Técnico de Apoio Judicial, da especialidade de Escrivão e
de Oficial de Apoio Judicial, cuja lotação será determinada pela Corte
Superior, mediante resolução.”.”.

EMENDA Nº 24
Acrescentem-se ao art. 44 os seguintes incisos XVI e XVII:
“Art. 44 - (...)
XVI - Bela Vista de Minas, da Comarca de Rio Piracicaba para a de

Nova Era;
XVII - Moeda, da Comarca de Belo Vale para a de Brumadinho.”.

EMENDA Nº 25
Dê-se ao inciso XII do art. 44 a seguinte redação:
“Art. 44 - (...)
XII - Periquito, da Comarca de Açucena para a de Governador

Valadares;”.
EMENDA Nº 26

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Tribunal de Justiça de Minas Gerais passa a exigir, como

requisito para provimento do cargo de Oficial de Justiça, a conclusão
de curso superior, preferencialmente em Direito.”.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2008.
Weliton Prado, Presidente e relator - Wander Borges - Ronaldo

Magalhães - Padre João - Dalmo Ribeiro Silva.



690

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 12ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/4/2008
Presidência do Deputado Délio Malheiros

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Arlen Santiago - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Wilton Ribeiro de Sales - Apresentação musical -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Arlen Santiago - Délio Malheiros - Fábio Avelar - Gilberto Abramo -

Rêmolo Aloise.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Délio Malheiros) - 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 Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa
Social, representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Wilton
Ribeiro de Sales, Presidente da Associação de Criminalística do
Estado de Minas Gerais - Acemg -; Deputado Federal Carlos Willian;
Deputado Federal Mário Heringer; Márcio Corrêa Godoy, Presidente
da Associação Brasileira de Criminalística; Marco Antônio Monteiro de
Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; Valney José de
Almeida, Vice-Presidente da Acemg; e Deputado Arlen Santiago, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.
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Santos Moreira e Márcio Barroso Domingues, ex-Secretários de
Estado de Segurança Pública.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação de

Criminalística do Estado de Minas Gerais - Acemg - pelos 40 anos de
sua fundação.

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

será executado pelo Coral da Acemg, sob a regência do Maestro Luiz
Flávio dos Santos.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Arlen Santiago

Sr. Presidente, Deputado Délio Malheiros, representando o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; Ilmo. Sr. Maurício de Oliveira Campos
Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social, representando aqui o
nosso estimado Governador do Estado de Minas Gerais Aécio Neves;
caro amigo Wilton Ribeiro de Sales, Presidente da Associação de
Criminalística do Estado de Minas Gerais - Acemg -; Deputados
Federais Carlos Willian e Mário Heringer; Sr. Márcio Corrêa Godoy,
Presidente da Associação Brasileira de Criminalística, que vem de
Cuiabá para abrilhantar esta solenidade; Delegado Marco Antônio
Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; caro
amigo Valney José de Almeida, Vice-Presidente da Acemg; caros
amigos Santos Moreira, ex-Secretário de Segurança Pública, que
deixou muita saudade neste Estado na época do seu trabalho, e
Márcio Domingues, ex-Secretário de Segurança Pública, que também
realizou um trabalho esplêndido; nosso irmão Cel. Valdeir José de
Almeida, presente neste ato, representando a União dos Militares;
caros amigos Peritos Criminais de Minas Gerais, gostaria de
cumprimentá-los na pessoa dos Srs. Roberto Simão, ex-Presidente
por três mandatos, Ricardo Brant, Nezio do Amaral, e a turma do
Norte de Minas, como os Srs. Colares, Eder Mascarenhas, Manoel
Odinei e Georgino; senhoras e senhores; houve tempo em que os
acusadores usavam um método que consideravam infalível para saber
se alguém era ou não culpado do crime a ele imputado. Amarravam o
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acusado pelas mãos e pés e o atiravam no rio. Se saísse vivo das
águas, teria provado sua inocência e estaria livre; caso contrário, a
acusação estava provada. Eram os tempos da Justiça própria, em que
não existia a figura do Estado e cada um fazia o direito à sua maneira.

Para se proteger de si mesmo, o homem criou o Estado.
Posteriormente, para se defender do Estado, dividiu-o em poderes,
cada qual com sua função e sua importância. A cada criação, o
homem reforça o seu desejo de viver numa sociedade justa e
igualitária, em que cada cidadão possa agir de acordo com a sua
consciência, sabendo que, para protegê-lo, existirá a lei - limite para a
ação de todos, inclusive a do Estado.

É aí, senhores, que entra o trabalho da perícia criminal. Ela não é
um instrumento do Estado para provar a culpa do cidadão, mas sim
uma arma do cidadão contra o Estado acusador, impedindo que se
jogue alguém ao rio de mãos atadas, para que de lá saia vivo, caso
seja inocente.

O perito criminal não trabalha para provar a culpa de alguém. O seu
trabalho é baseado na busca da verdade real, não aquela de cada um,
do cidadão ou do Estado acusador. O perito não aponta culpados,
indica a verdade.

Ao apontar a verdade, ele iguala os homens e faz todos iguais
perante a lei. Ele faz a justiça e impede a injustiça.

Hoje, ao recebermos vocês aqui, nesta Casa que cria leis e que
representa o povo no Estado, prestamos-lhes uma homenagem não
no sentido festivo que possa ter a palavra, mas sim cumprindo o dever
de homenagear quem faz de sua vida profissional uma constante e
obstinada busca pela verdade e pela justiça. Esses 40 anos da
Associação de Criminalística de Minas Gerais devem ser
reverenciados por todos, pois a amplitude da visão e a ação que não
se restringe ao corporativismo fazem da Associação uma entidade de
interesse de toda a sociedade, principalmente de todos os que já
foram por vocês beneficiados.

“Dê-me o fato que lhe darei o direito” é uma velha expressão
jurídica, que encontra, na perícia criminal, uma coluna de sustentação.
Mais do que qualquer prova, a perícia devolve ao julgador a verdade
real dos fatos, assegurando as condições necessárias para um
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julgamento isento. Por tudo que representa para a sociedade, e por
ser uma defensora da justiça e da igualdade entre os homens,
abraçamos as causas da Associação de Criminalística, como a busca
da existência de uma polícia científica, a realização de provas por
técnicos capazes e melhores condições materiais de trabalho e
salários.

Sendo assim apresentamos nesta Casa uma proposta de emenda à
Constituição que acrescenta parágrafo ao art. 133 e suprime inciso do
art. 139, dotando a Polícia Técnico-Científica de Minas Gerais de
autonomia administrativa, técnica e financeira, subordinando-a
diretamente ao Secretário de Defesa Social e assegurando-lhe a
exclusividade das perícias no âmbito do Estado, realizadas por Perito
Criminal ou Médico-Legista. A modificação constitucional que
propomos assegura que o cargo de Chefe da Polícia Técnico-
Científica será atribuição exclusiva de um Perito Oficial, de preferência
em final de carreira, escolhido pelo Governador do Estado. Em
reconhecimento ao trabalho dos Peritos, a proposta de emenda à
Constituição estabelece ainda regime especial de aposentadoria para
os ocupantes dos cargos de provimento efetivo da estrutura da Polícia
Técnico-Científica e o reconhecimento da atividade como de risco.
Asseguramos ao Perito Criminal o direito à aposentadoria voluntária
aos 30 anos de serviço, independentemente da idade, desde que
tenha desempenhado a função efetivamente durante 20 anos.

Enquanto nossa proposta de emenda à Constituição tramita nesta
Casa, solicitamos, por meio de ofício, ao Secretário de Defesa Social,
Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, que tem realizado um
trabalho de estratégia e inteligência para melhorar, cada dia mais, um
dos maiores problemas da nossa população, que é a questão da falta
de segurança, que o cargo de Superintendente da Polícia Técnico-
Científica seja atribuído exclusivamente a profissional do quadro dos
Peritos Criminais ou dos Médicos-Legistas do Estado.

Temos a certeza de que os novos tempos em Minas Gerais hão de
chegar para os Peritos Criminais, recompensando a luta de todos os
que, ao longo destes 40 anos, engrandeceram a Associação de
Criminalística de Minas Gerais, modelo de representação profissional.

Ser parceiro da Associação em sua luta é ser parceiro da justiça!
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Muito obrigado.
Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Délio Malheiros,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Wilton Ribeiro de Sales de
placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes
dizeres: “Há 40 anos, a Associação de Criminalística do Estado de
Minas Gerais - Acemg -, compreendendo as atividades de
criminalística e medicina legal, vem cumprindo com critério,
imparcialidade, competência e responsabilidade a nobre missão de
realizar a perícia oficial no Estado, para auxiliar a Justiça na apuração
das infrações e no julgamento dos processos judiciários. A
homenagem da Assembléia Legislativa à Acemg pelo empenho e
dedicação com que tem contribuído para o domínio das investigações
criminais”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Arlen Santiago a me
acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Wilton Ribeiro de Sales

Boa-noite, senhoras e senhores. Exmo. Sr. Deputado Délio
Malheiros, representando o Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr.
Secretário de Estado de Defesa Social Maurício de Oliveira Campos
Júnior, representando o Governador Aécio da Cunha Neves; Exmos.
Deputados Federais Carlos Willian e Mário Heringer, Exmo. Sr.
Presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Dr. Márcio
Godoy, Exmo. Sr. Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Marco
Antônio Monteiro, Sr. Vice-Presidente e irmão Walney, Exmo.
Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a
essa homenagem; amigos peritos criminais; senhoras e senhores;
inicialmente gostaria de expressar ao ilustre Deputado Arlen Santiago
a gratidão e a satisfação da Associação de Criminalística do Estado
de Minas Gerais, ao comemorarmos os 40 anos de nossa fundação,
as nossas lutas e conquistas para o povo mineiro.

Queremos agradecer também ao Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Dr. Alberto Pinto
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Coelho - não sei se os senhores sabem que ele já fez parte dos
quadros de Peritos Criminais -, e aos demais parlamentares pela
aquiescência à proposta de realização desta cerimônia.

Comemorarmos nosso 40º aniversário aqui, na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, é corolário das conquistas que
obtivemos em anos de lutas em prol da classe de Peritos Criminais de
Minas Gerais. Nossa associação é relativamente jovem, mas o próprio
desempenho das nossas atividades profissionais como Peritos
Criminais nos amadurecem e nos fortalecem para a busca de melhor
atendermos à sofrida e sedenta de justiça população mineira. A
Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais completa os
seus 40 anos de muita luta em defesa dos interesses dos Peritos
Criminais do Estado de Minas Gerais. Foram incontáveis os
momentos de luta, tendo sempre como meta os interesses de seus
associados, visando proporcionar-lhes melhores condições de
trabalho e reconhecimento.

Cumpre, na oportunidade, lembrar aos colegas aqui presentes
alguns momentos em que a Associação de Criminalística do Estado
de Minas Gerais pôde contribuir de maneira eficaz para a melhoria
das condições de trabalho. Conquistas como a exigência de nível
superior para o ingresso na carreira foram de fundamental importância
para a valorização do perito criminal no Estado. A inclusão do
adicional de risco de contágio no vencimento de todos os peritos
criminais foi outra grande conquista de nossa classe, momento em
que lembramos que essa vantagem era dada anteriormente apenas a
alguns profissionais. Outras conquistas como algumas melhorias
salariais também tiveram a participação ativa e decisiva da
Associação de Criminalística.

São 40 anos de luta, amadurecimento e realizações. Tivemos
também momentos de tristezas e pesares, quando por vezes fomos
incompreendidos por alguns e, mais ainda, com perdas inevitáveis de
alguns de nossos queridos associados. Perdas essas causadas,
inclusive, por acidentes no desempenho de nossas funções. A perícia
criminal é de fundamental importância na solução dos processos
judiciais. A ausência da prova pericial tem sido causa não incomum de
anulação de processos judiciais, e alguns criminosos têm tido
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condenações bem aquém das merecidas, às vezes, por falta de
provas técnicas de agravantes na execução de seus delitos.

Mesmo que alguns tentem menosprezar a importância do laudo
pericial, a verdade é que, no momento em que os inquéritos policiais o
ignoram e chegam à Justiça, os Juízes de Direito acabam por
requisitá-lo. A perícia criminal é sinônimo de especialização. Ser perito
criminal não significa possuir amplo e irrestrito conhecimento de todas
as áreas do saber humano, mas implica, sim, ser profissional capaz
de se especializar, de pesquisar e de reconhecer seus limites e
competências. Hoje cabe ao perito criminal, em Minas Gerais,
executar todo o trabalho que lhe é pertinente, fazendo desde a análise
e a coleta de evidências nos locais de crime e os exames decorrentes
dessa análise até a digitação e a impressão de seus laudos. A
crescente complexidade dessas análises e o tempo despendido com
pesquisas, em decorrência do grau técnico cada vez mais elevado
que apresentam os autores de delitos, fazem do perito criminal um
profissional dependente cada vez mais de investimentos em cursos,
especializações e equipamentos. Perícia criminal não existe sem
investimento humano e sem tecnologia, cabendo à Associação de
Criminalística de Minas Gerais, como órgão representativo da classe,
lutar para que a sociedade tenha sempre à sua disposição um
profissional preparado e competente.

Reconhecendo os esforços da atual administração da Polícia Civil
do Estado de Minas Gerais e os princípios de moralidade, ética e
excelência profissional preconizados pelo Exmo. Sr. Governador do
Estado, Dr. Aécio Neves da Cunha, estamos certos de que melhores
dias virão. Melhores dias em que melhor poderemos atender os
anseios de nossa sociedade. É pela confiança que depositamos em
nosso Governador, que sabemos não medir esforços para amparar a
população mineira, que temos apresentado aos seus assessores, aos
Secretários de Estado as dificuldades e necessidades que a classe
dos peritos criminais tem encontrado para melhor servir.

Ao perito criminal compete comprovar a ocorrência de um crime
determinando de que forma teria ocorrido, apontando a autoria do
delito, orientando as investigações e, o mais importante, permitindo
que, de fato, a Justiça atue em sua plenitude. Para tal, cada vez mais
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nos vemos compelidos, assim como em vários Estados da Federação,
a reivindicar condições para que o perito criminal possa, de maneira
cada vez mais independente, realizar seus trabalhos.

Em 18 Estados da Federação, a perícia oficial é hoje órgão
autônomo, vinculado ao sistema de segurança pública ou de defesa
social.

Eis a nossa luta. Luta por melhor atender a sociedade. Luta por criar
uma Polícia Técnico-Científica autônoma e integrada com os demais
órgãos de segurança pública. Luta por um órgão operacional
autônomo, subordinado diretamente à Secretaria de Defesa Social do
Estado de Minas Gerais. Luta por um órgão capaz de gerir seu
orçamento. Luta por um órgão que trabalhe de maneira autônoma,
mas totalmente integrado ao sistema de defesa social. Para tal
contamos com o apoio das autoridades aqui presentes, para viabilizar
o pleito de nossa classe. Certos de que tal iniciativa muito tem a
contribuir para criar melhores condições de trabalho e atuação do
perito criminal, contamos com o apoio de toda a sociedade.

Não vou deixar que a ansiedade e o contentamento de aqui estar
tomem o meu senso da conveniência, levando-me a estender este
discurso. Findo aqui minhas palavras, agradecendo a presença de
todos, em particular a dos ex-Presidentes e membros das diretorias da
Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais que me
antecederam e das autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário
que aqui vieram comemorar este dia tão especial para a Acemg e o
perito criminal. Obrigado a todos.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Villa Lobos,

que, sob a regência do Maestro Luiz Flávio dos Santos, executará as
músicas “Verano Porteño”, de Astor Piazzolla; “Agnus Dei”, de Paul
Smith, com arranjo de Luiz Flávio dos Santos, e “The Phantom of the
Opera”, de Lloyd Webber.

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

Exmos. Srs. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de
Estado de Defesa Social, representando o Governador do Estado, Dr.
Aécio Neves; Wilton Ribeiro de Sales, Presidente da Associação de
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Criminalística do Estado de Minas Gerais - Acemg -; Mário Heringer,
Deputado Federal; Márcio Corrêa Godoy, Presidente da Associação
Brasileira de Criminalística; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe
da Polícia Civil de Minas Gerais; Valney José de Almeida, Vice-
Presidente da Acemg; Deputado Arlen Santiago, autor do
requerimento que deu origem a esta reunião; Santos Moreira, ex-
Secretário de Segurança Pública; perita criminal Ivana Mesquita,
minha colega e amiga, aqui representando os profissionais; Márcio
Domingues, ex-Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas
Gerais, os 40 anos de existência da Associação de Criminalística de
Minas Gerais, justamente comemorados com esta homenagem,
representam o reconhecimento ao importante trabalho desempenhado
por nossos peritos criminais.

A atuação desses profissionais, servidores públicos concursados,
cujos interesses a Associação tem galhardamente defendido, numa
luta que merece o apoio de toda a sociedade, é de importância
fundamental por seu caráter tecnológico e científico no combate à
criminalidade.

Desempenhando sua função no contexto da segurança pública e da
Justiça, o perito tem sua atividade cada vez mais reconhecida e
prestigiada por amplos setores da sociedade civil, como a OAB, as
ONGs ligadas aos direitos humanos, a magistratura e o Ministério
Público, entidades e instituições amplamente favoráveis à sua busca
de autonomia.

É também interesse dos parlamentares, como representantes da
vontade popular, o fortalecimento dos institutos médico-legais e de
criminalística, assegurando sua excelência técnica e sua articulação
com as universidades, tendo em vista a permanente absorção de
tecnologias.

Reconhecemos, portanto, o fato de ser essencial na apuração das
infrações penais a prova pericial, proporcionada por profissionais
responsáveis, imparciais, éticos, dotados de um raciocínio apurado,
capazes de interligar fatos e motivos e, sobretudo, detentores de uma
ampla gama de conhecimentos.

Aqui, abro um parêntese para lembrar que todo o País está hoje
com os olhos voltados para a solução daquele bárbaro crime cometido
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em São Paulo, contra uma indefesa criança de apenas 5 anos. É
nesta hora que a sociedade percebe a importância do perito criminal.
A prova técnica, nesse caso, pode impedir a Justiça de condenar um
inocente ou não condenar o culpado. Toda a sociedade percebe,
neste momento, a importância do trabalho profissional nesse caso e
em tantos outros neste país; percebe a importância do perito, que
levará a prova técnica ao Juiz, que, por sua vez, dará o veredicto.

As provas técnicas e a análise pericial são indispensáveis nos
processos criminais, constituindo, pois, um importante auxílio à Justiça
e suporte imprescindível, como peça de instrução, para decisões mais
justas, uma vez que respaldadas pela veracidade dos fatos revelados
pela comprovação dos vestígios.

Ressaltando a participação medular no combate à criminalidade de
nossos 540 peritos criminais estaduais, festejamos, na pessoa íntegra
do Presidente de sua organização, Dr. Wilton Ribeiro de Sales, estas
quatro décadas de notável desempenho. Temos certeza de que os
próximos aniversários da Associação de Criminalística de Minas
Gerais registrarão novas e necessárias conquistas, que permitirão que
essa nobre atividade seja exercida num contexto de respeito,
autonomia e responsabilidade. 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 15, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição de 15/4/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/4/2008
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Carlos Pimenta (substituindo
este ao Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT),
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 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 (2), em
que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, debater
o aumento do consumo e do tráfico de drogas na Região
Metropolitana, especialmente nos Municípios de Vespasiano e
Ribeirão das Neves, e em que solicita seja formulada manifestação de
aplauso aos jornalistas Pedro Ferreira e Thiago Herdy pela matéria
"Dívida de drogas paga com vidas", do dia 3/4; e solicita, ainda, que
seja dada ciência desse requerimento ao Sr. Álvaro Teixeira da Costa,
Diretor-Superintendente do jornal “Estado de Minas”; e Délio
Malheiros, em que solicita seja formulado apelo ao Sr. Maurício
Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social, com vistas a
que seja designado novo delegado para a Comarca de Itamarandiba.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Délio

Malheiros.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2008

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sebastião Costa e Ademir Lucas, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos
Pimenta. 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
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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 2.197 e 2.199/2008
(Deputado Gilberto Abramo); 2.191, 2.203 e 2.208/2008 (Deputado
Sebastião Costa); 2.195, 2.207 e 2.210/2008 (Deputado Delvito
Alves); 2.192, 2.193, 2.196 e 2.202/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.194, 2.200, 2.206 e 2.209/2008 (Deputado Hely Tarqüínio);
2.198 e 2.204/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); 2.205 e
2.211/2008 (Deputado Neider Moreira); 1.628 e 1.927/2007 (Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 1.898/2007 (Deputado
Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição), 1.981 e 2.180/2008
(Deputado Sebastião Costa, 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, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Resolução nº 2.207/2008 e dos Projetos de
Lei nºs 1.010 e 1.426/2007 (relator: Deputado Delvito Alves); e dos
Projetos de Lei nºs 1.720/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Neider Moreira); 1.956/2007 e 2.141/2008, ambos com as
Emendas nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.959/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); e
2.165/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião
Costa). O Projeto de Resolução nº 2.211/2008 é retirado da pauta por
não cumprir pressupostos regimentais. Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 1.628 e 1.927/2007 deixam de ser apreciados em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Gilberto Abramo. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
1.898/2007 e 1.981/2008 deixam de ser apreciados em virtude de
solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados
Hely Tarqüínio e Sebastião Costa. O Projeto de Lei nº 1.718/2007 é
retirado da pauta em atenção a requerimento do Deputado Sebastião
Costa, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.968/2007 deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de
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prazo solicitada pelo relator, Deputado Delvito Alves. Os Projetos de
Lei nºs 2.158 e 2.179/2008 são retirados da pauta em atenção a
requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. O
Projeto de Lei nº 2.163/2008 (relator: Deputado Delvito Alves) é
convertido em diligência ao DER-MG, e o Projeto de Lei nº 2.174/2008
(relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição), à
Secretaria de Planejamento e Gestão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nºs 1.705/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa); 2.166 e 2.233/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.167 e 2.186/2008 (relator: Deputado
Neider Moreira); 2.171 e 2.189/2008 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 2.183 e 2.190/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
2.188/2008 (relator: Deputado Delvito Alves). A seguir, o Presidente lê
requerimento do Deputado Weliton Prado em que solicita seja o
Projeto de Lei nº 2.180/2008 convertido em diligência. Submetido a
votação, é rejeitado o requerimento. Com a palavra, o Deputado
Sebastião Costa, relator do Projeto de Lei nº 2.180/2008 emite parecer
pelo qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado
o parecer. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei nº 1.067/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva). 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 solicitando sejam baixados em diligência o
Projeto de Lei nº 2.169/2008 ao autor e os Projetos de Lei nºs 2.168 e
2.172/2008 ao DER-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, 15 de abril de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Sebastião Costa -
Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/4/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à 2ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.118/2008 (relator:
Deputado Inácio Franco), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.144/2008.
Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, em que
solicita a realização de audiência pública para discutir o impacto
ambiental das ações dos governos estadual e federal na região de
Confins, que incluem a construção da Linha Verde, do Anel Viário
Norte e do Centro Administrativo do Estado e a transferência de vôos.
O Presidente faz a leitura de requerimento de sua autoria, em que
solicita a realização de audiência pública para discutir o Projeto Jaíba
do ponto de vista de sua gestão ambiental, relacionada aos projetos e
programas desenvolvidos pela Ruralminas e pela Codevasf na área
de influência do perímetro irrigado, e informa que ele será apreciado
oportunamente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no dia
14/4/2008, segunda-feira, às 15 horas, no Plenário da Câmara
Municipal de Governador Valadares, com a finalidade de discutir, em
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audiência pública, as condições de funcionamento do aterro sanitário
municipal e os problemas ambientais do Leste de Minas, além de
conhecer a atuação da Superintendência Regional de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável dessa região; determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2008.
Almir Paraca, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Leonardo Moreira, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr.
Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça
(12/4/2008). O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 2.154/2008, em turno único (relator: Deputado Délio Malheiros).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 2.154/2008 (relator: Deputado Délio Malheiros), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.145, 2.147,
2.148, 2.149 e 2.156/2008. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 379 e 1.672/2007 e 1.986 e 2.036/2008. São
recebidos pela Presidência requerimentos dos Deputados Durval
Ângelo e João Leite em que solicitam seja realizada reunião conjunta
da Comissão com a de Direitos Humanos, para se debaterem, em
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audiência pública, os convênios celebrados entre as Prefeituras
Municipais e as Polícias Civil e Militar do Estado, que envolvem tanto
a cessão de pessoal quanto a manutenção de edificações,
equipamentos e veículos para a prestação de serviços de segurança
pública; Deiró Marra em que solicita visita conjunta da Comissão com
a de Direitos Humanos à cadeia pública de Patrocínio, tendo em vista
as condições precárias em que esta se encontra, a situação de
superlotação e as tentativas de fugas ocorridas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Paulo Cesar.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/4/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 193, 194, 195,
196, 197 e 198/2008 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.267,
2.268, 2.269 e 2.270/2008 e Processos relativos a terras devolutas
rurais a serem legitimadas pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter - e Processos relativos a terras devolutas urbanas a
serem legitimadas pelo Iter, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.271 a 2.283/2008 - Requerimentos
nºs 2.200 a 2.218/2008 - Requerimentos da Comissão de Meio
Ambiente e dos Deputados Irani Barbosa, João Leite e outros e
Adalclever Lopes - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Segurança Pública e dos Deputados Tiago Ulisses e Paulo Guedes -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Júlio, Eros
Biondini e Gustavo Valadares, da Deputada Elisa Costa e do
Deputado André Quintão - 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 Adalclever Lopes e João Leite e
outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Meio Ambiente e do Deputado Irani Barbosa; aprovação
- Requerimento do Deputado Jayro Lessa; deferimento; discurso do
Deputado Gustavo Valadares - Requerimento da Deputada Elisa
Costa; deferimento; discurso do Deputado André Quintão -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Domingos
Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Questão
de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:



707

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - 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 - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta -
Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h11min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sargento Rodrigues, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de
1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 193/2008*
Belo Horizonte, 10 de abril 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
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
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Município de São Pedro da União.
Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,

inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina à regularização junto aos ocupantes.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.267/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro da

União o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Pedro da União o imóvel localizado na Rua Joaquim Marques
Padilha, no Município de São Pedro da União, constituído pela área
de 3.000,00m2, registrado no Cartório de Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Guaxupé, sob o nº 24.868, R-1, Livro 2 de
Registro Geral, em 21/12/2007.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
regularização junto aos ocupantes.

Art. 2º - O imóvel revertá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no
prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de doação,
utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 194/2008*

Belo Horizonte, 10 de abril 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
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí o imóvel
que especifica.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o imóvel objeto do
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projeto de lei em tela se destina à instalação de um centro
comunitário.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.268/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí o imóvel

que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Bambuí o imóvel constituído pela área de 1.200,00m2 e respectiva
edificação, situado no Povoado de Ponte Alta, no Município de
Bambuí, registrado sob o nº 21.002, Livro 3-M, fls. 49, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
instalação de um centro comunitário.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 195/2008*

Belo Horizonte, 10 de abril 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 Prefeito Virgílio Galassi à rodovia estadual MG-
455, que interliga os Municípios de Uberlândia e Campo Florido.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória do ex-prefeito e ex-deputado federal Virgílio Galassi,
considerado pioneiro e um dos mais ardorosos defensores da
construção da referida rodovia, conforme se verifica no ofício
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encaminhado pelo Senhor Prefeito Municipal de Uberlândia.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.269/2008
Dá a denominação de Prefeito Virgílio Galassi à rodovia estadual

MG-455, que interliga os Municípios de Uberlândia e Campo Florido.
Art. 1º - Fica denominada Prefeito Virgílio Galassi a rodovia estadual

MG-455, que interliga os Municípios de Uberlândia e Campo Florido.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Luiz Humberto Carneiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.114/2008 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

“MENSAGEM Nº 196/2008*
Belo Horizonte, 10 de abril 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
altera a denominação da Escola Estadual Egídio Benício de Abreu
para Escola Estadual Coronel Egídio Benício de Abreu, localizada no
Município de Bom Despacho.

O projeto encaminhado tem o objetivo de alterar, a pedido da
família, o nome do homenageado, Senhor Egídio Benício de Abreu,
que atuou como Tenente-Coronel do comando do 7º Batalhão da
Polícia Militar, 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 alterada a denominação

da Escola Estadual Egídio Benício de Abreu, de ensino fundamental,
situada na Rua Capitão Procópio, nº 01, Vila Militar, no Município de
Bom Despacho, para Escola Estadual Coronel Egídio Benício de
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Abreu, de ensino fundamental.
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo

Colegiado Escolar da Escola Estadual Egídio Benício de Abreu, que,
em reunião realizada no dia 12/11/06, homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a decisão de se acrescentar a palavra
“Coronel” ao nome do estabelecimento, atendendo à família do
homenageado a qual solicitou ao Senhor Gentil Alberto de Menezes,
comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais que intercedesse junto à comunidade escolar considerando
que o Senhor Egídio Benício de Abreu, foi Major da Polícia Militar de
Minas Gerais, comandou o Corpo de Bombeiros, atuou como
Tenente-Coronel no comando do 7º Batalhão da Polícia Militar, com
sede em Bom Despacho, tendo contribuído muito para a ordem e o
crescimento desse município e do nosso Estado.

O homenageado nasceu no dia 20/6/1906 e faleceu no dia
28/6/1961.

Cumpre registrar que, no Município de Bom Despacho, 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 2.270/2008
Altera a denominação da Escola Estadual Egídio Benício de Abreu

para Escola Estadual Coronel Egídio Benício de Abreu, no Município
de Bom Despacho.

Art. 1º - Fica alterada a denominação da Escola Estadual Egídio
Benício de Abreu para Escola Estadual Coronel Egídio Benício de
Abreu, no Município de Bom Despacho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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 197/2008*

Belo Horizonte, 10 de abril de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 e no inciso II

do § 9° do art. 247 da Constituição do Estado, enca minho a Vossa
Excelência, para exame e aprovação dessa Egrégia Assembléia
Legislativa, os processos rurais, com relação nominal, localização,
município e área, a serem alienados ou concedidos pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
* -  A tabela referente a relação de imóveis rurais com área superior

a 100,00ha foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.4.2008.
- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 198/2008*

Belo Horizonte, 10 de abril de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 e no inciso II

do § 9° do art. 247 da Constituição do Estado, enca minho a Vossa
Excelência, para exame e aprovação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, os processos urbanos, com relação nominal, localização,
município e área, a serem alienados ou concedidos pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
-  A tabela referente a relação de imóveis urbanos com área superior
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a 1.000m² foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.4.2008.
- À Comissão de Política Agropecuária para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, Gerente PAB-TCE da Caixa
Econômica Federal (6), notificando a prorrogação de prazo de
vigência dos contratos de repasse 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.)

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 2.271/2008
Declara de utilidade pública o Corpo de Bombeiros Voluntários de

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

Voluntários de Caratinga, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Adalclever Lopes
Justificação: O Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, com

sede nesse Município, é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Tem
como objetivo combater incêndios, vistoriar prédios residenciais e
comerciais para verificação do cumprimento das normas de segurança
exigidas por lei municipal, estadual ou federal, além de prestar socorro
a vítimas de deslizamentos de terra, desabamentos, enchentes,
acidentes automobilísticos, entre outras atividades em prol da defesa
da comunidade.

Sendo assim, espera o signatário merecer dos nobres pares a
aprovação deste projeto.
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- 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 2.272/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Senhora

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

Comunitária de Senhora dos Remédios, com sede no Município de
Senhora dos Remédios.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária de Senhora dos Remédios, com
sede no Município de Senhora dos Remédios, a qual se encontra em
funcionamento regular há mais de um ano e tem por finalidade
estatutária a prática da assistência social, especialmente a famílias
carentes, portadores de deficiência e demais necessitados.

A referida Associação promove reuniões que visam ao bem-estar
das famílias carentes, viabilizam recursos dentro dos parâmetros da
legalidade, criam centrais de voluntariado, buscam recursos para
incentivar e resgatar as nossas tradições folclóricas como a
cavalhada, a bandeira da roça e a congada, entre várias outras
atividades, sempre buscando desenvolvimento do público-alvo.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos
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 2.273/2008
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Vó Margarida,

com sede no Município de Santana do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Vó

Margarida, com sede no Município de Santana do Paraíso.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
André Quintão
Justificação: A Creche Comunitária Vó Margarida, com sede no

Município de Santana do Paraíso, na Rua Tulipa, 290, Bairro Águas
Claras, CEP 35167-000, inscrita no CNPJ 03.792.896/0001-87, foi
fundada em 26/11/1999. É uma associação civil de direito privado,
sem fins lucrativos, que tem por objeto atividades beneficentes,
caritativas, culturais, promocionais e de assistência social, de
atendimento à criança e ao adolescente, a fim de estimular o exercício
da caridade cristã, no campo da assistência social e da promoção
humana.

- 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 2.274/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Caridade Nossa

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

Caridade Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Silvianópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação de Caridade Nossa Senhora do Rosário,

fundada em 2/5/1780, com sede no Município de Silvianópolis, é
entidade filantrópica e jurídica de direito privado, de caráter cultural e
educacional e presta assistência à saúde, ao estudo, à pesquisa e ao
esporte e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem por finalidade promover o culto histórico a Nossa
Senhora do Rosário mantendo, aperfeiçoando, enriquecendo e
valorizando esta cultura tradicional de mais de 200 anos de existência
no sul do Estado, bem como promover a valorização da educação e
da cultura.

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

- Publicado, vai o projeto às Comisões 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 2.275/2008
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Adote um Estudante

no âmbito do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa Adote

um Estudante no âmbito do Estado.
Art. 2º - O programa referido no art. 1º tem como objetivo permitir às

empresas privadas custearem matrícula e mensalidades dos
estudantes aprovados nos vestibulares ou que freqüentam escolas
particulares de ensino médio, desde que comprovem dificuldades
financeiras para custearem os estudos.

Art. 3º - O programa será coordenado e supervisionado por um
comitê de avaliação a ser criado mediante decreto pelo Chefe do
Poder Executivo e vinculado à Secretaria de Estado de Educação.

§ 1º - O comitê de avaliação terá a incumbência de manifestar-se
quanto à adesão do estudante ao programa, bem como realizar a
avaliação anual de seu desempenho escolar.

§ 2º - O estudante só poderá continuar no programa se sua
avaliação anual de desempenho for positiva, conforme critérios
estabelecidos pelo comitê.

Art. 4º - As empresas interessadas em participar do programa
deverão cadastrar-se, juntamente com a instituição de ensino e os
estudantes, na Secretaria de Estado de Educação.

Art. 5º - As empresas poderão beneficiar com o programa ora
instituído tantos estudantes quanto julgarem conveniente.

Art. 6º - Cada empresa assumirá o compromisso da
responsabilidade financeira do pagamento da anuidade escolar dos
estudantes beneficiados pelo programa e, em contrapartida, receberá
da instituição de ensino no qual estes estejam matriculados
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documento para apresentação ao Fisco Estadual, no intuito de obter
espécie de compensação fiscal referente a débitos de ICMS junto à
Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá criar por decreto o programa de
compensação fiscal que promova execução da presente lei.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: Sabemos que a educação é uma das molas

propulsoras da sociedade e que por meio de um ensino público e
gratuito em todos os níveis poderemos alcançar um novo padrão de
qualidade na formação de nossas crianças e jovens. Atualmente, as
parcelas mais pobres da sociedade nem sequer podem pensar em
curso superior para seus filhos, mas a classe média continua sendo
aquela que encaminha seus filhos para as instituições superiores,
pagando com muito sacrifício anuidades pesadas. É cada vez mais
difícil o acesso e a permanência até a conclusão do curso dos
estudantes que ingressam na universidade. Igualmente, são muitas as
dificuldades que os pais de alunos do ensino médio de escolas
privadas têm para manter seus filhos na sala de aula. Os programas
criados para solucionar este problema, tais como o Crédito Educativo,
Fies, ProCred, ProUni, entre outros, têm se revelado insuficientes e de
difícil acesso para quem sonha em colar grau no ensino superior. Não
podemos continuar com a visão de que a educação superior - e
mesmo a de ensino médio - é uma especie de privilégio que só pode
ser desfrutado por alguns. As universidades privadas têm hoje meio
milhão de vagas ociosas, e a universidade gratuita é, atualmente, a
única possibilidade de acesso à educação superior para milhares de
brasileiros. Temos que preencher essas vagas, e, para isso, o
governo do Estado precisa demonstrar sensibilidade.

Os empresários, que sempre têm dado sua contribuição à
sociedade, certamente vão continuar participando e poderão adotar
pelo menos um aluno, assumindo a responsabilidade perante o
Estado de garantir sua educação e promovendo, em um futuro
próximo, a inserção deste estudante no mercado de trabalho. Se cada
empresa adotar um só estudante, serão vários os cidadãos que terão
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acesso à escola ou universidade e, conseqüentemente, a uma melhor
formação profissional.

O Estado de Minas Gerais deverá dar sua contribuição a este
programa e permitir que, ao adotar um aluno, a empresa possa
descontar o valor despendido no pagamento de débitos referentes ao
Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS -,
conforme campanha a ser criada pelo Poder Executivo.

Será uma forma de o Estado, com o auxílio das empresas, exercer
seu compromisso de responsabilidade social, adotando e permitindo
que um aluno possa se formar, corroborando sua formação e sua
preparação para o mercado de trabalho.

Diante da importância desta iniciativa, conto com a colaboração de
meus nobres pares para aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.276/2008
Declara de utilidade pública a Associação e Fraternidade Espírita

Casa da Luz - Afescal -, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação e

Fraternidade Espírita Casa da Luz - Afescal -, com sede na Av. Amália
Caldas Vargas, nº 700, Bairro Palmital, no Município de Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Associação e Fraternidade Espírita Casa da Luz, com sede
no Município de Santa Luzia.

Fundada em 10/9/2005, é uma associação civil, religiosa,
assistencial, filantrópica, educacional, cultural e beneficente, sem fins
lucrativos.

Tem como finalidades principais promover a assistência social, dar
apoio sócio-educativo e familiar, praticar as caridades espirituais,
morais e materiais, por todos os meios a seu alcance, em benefício de
todos, sem distinção de pessoas, raça, cor, religião, além de
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divulgação da doutrina espírita.
Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto à

apreciação dos meus nobres pares este projeto de lei, pedindo a sua
aprovação.

- 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 2.277/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Tocantins - Ascobat -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Tocantins - Ascobat -, com sede no Município
de Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Bairro Tocantins - Ascobat -, com
sede no Município de Ribeirão das Neves. Entidade filantrópica sem
fins lucrativos, fundada em 26/9/2003, é pessoa jurídica de direito
privado, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde,
desportiva, entre outros.

Tem como finalidades principais minimizar a fome e a miséria na
região do Bairro Tocantins, procurando garantir a segurança
alimentar, oferecendo cursos profissionalizantes na área de educação
formal, divulgando, orientando e promovendo eventos para os
moradores do bairro.

Considerando a missão e os objetivos da referida 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.278/2008
Declara de utilidade pública o Centro Holístico de Estudos e

Tratamento de Dependência Química e/ou Alcoolismo Retiro de Eros,
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com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Holístico de

Estudos e Tratamento de Dependência Química e/ou Alcoolismo
Retiro de Eros, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: O Centro Holístico de Estudos e Tratamento de

Dependência Química e/ou Alcoolismo Retiro de Eros é entidade civil
sem fins lucrativos, fundada em 13/7/2004 e cujos objetivos são:
estimular procedimentos que objetivem elevar os índices de
recuperação dos dependentes químicos e o envolvimento de seus
familiares; aperfeiçoar os métodos de trabalho e os processos de
reinserção social dos associados, oferecendo-lhes recursos para
lidarem com suas dificuldades pessoais e sociais, sem necessidade
de se refugiarem nas drogas; promover o desenvolvimento econômico
e social do recuperando por meio de sua capacitação profissional;
defender e preservar a cidadania dos dependentes químicos; difundir
conhecimentos referentes à dependência química; realizar pesquisas
e produzir e divulgar informações e conhecimentos técnico-científicos,
em prol do desenvolvimento econômico e social sustentável; e
promover a melhoria da qualidade de vida da população em geral.

Por sua importância para a comunidade, contamos com o apoio dos
nobres pares para que seja outorgado à entidade o pretendido título
de utilidade pública.

- 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 2.279/2008
Declara de utilidade pública a Rede Ecológica Interativa de

Conselheiro Lafaiete e Região - Reciclar, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

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

Interativa de Conselheiro Lafaiete e Região - Reciclar -, com sede no
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Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente sem fins lucrativos, fundada

em 9/5/2001, tem por finalidade promover a cooperação entre
pessoas, grupos e instituições para o aprimoramento da ação
ecologista, fomentando atividades educacionais que contribuam para
a construção de sociedades sustentáveis, além de divulgar práticas e
tecnologias apropriadas para a recuperação e a conservação do meio
ambiente e qualidade de vida. Promove ainda atividades educacionais
e difunde práticas voltadas a conservação e recuperação da qualidade
ambiental de bacias hidrográficas e áreas de mananciais.

O processo, objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.280/2008
Dispõe sobre o fornecimento contínuo de energia elétrica e água a

unidades consumidoras, constituídas por pessoas jurídicas de direito
público, cujo funcionamento não possa ser interrompido.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas e órgãos responsáveis pelo fornecimento de

água, energia elétrica e similares no âmbito do Estado ficam
impedidos de suspender o fornecimento a unidades consumidoras,
constituídas de pessoas jurídicas de direito público, cujo
funcionamento não possa ser interrompido, como hospitais, prontos-
socorros, centros de saúde, escolas e creches, entre outras, ainda
que se encontrem em situação de inadimplência junto aos
fornecedores.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.



722

Ivair Nogueira
Justificação: Segundo entendimento da 2ª Turma do STJ, conforme

matéria constante do Informativo n° 0345 (período d e 18 a 22/2/2008),
o fornecimento de energia elétrica e, por extensão, o de água não
podem ser suspensos em unidades consumidoras, constituídas por
pessoas jurídicas de direito público, cujo funcionamento não possa ser
interrompido, como hospitais, prontos-socorros, centros de saúde,
escolas e creches, entre outras, ainda que estejam em situação de
inadimplência.

Tal medida visa impedir o comprometimento de atividades
consideradas de interesse público, o qual pode até colocar em risco a
vida de pessoas.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação
desta proposição.

- 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 2.281/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de

Montes Claros, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Cultural de Montes Claros, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Ruy Muniz
Justificação: A Associação Comunitária Cultural de Montes Claros,

fundada em 21/4/98 e com sede nesse Município, não tem fins
lucrativos, e os membros de sua diretoria não recebem nenhuma
remuneração, assim como não são distribuídos lucros, bonificações
ou vantagens a colaboradores e associados. A entidade está em
pleno e regular funcionamento há três anos, mantendo exata
observância dos princípios estatutários.

Visto que ela desenvolve um trabalho de natureza social, é justa a
declaração de sua utilidade pública. Assim, conto com o apoio dos
nobres pares à aprovação desta proposição.
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- 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 2.282/2008
Institui a política estadual de incentivo ao registro civil de

nascimento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de incentivo ao registro

civil de nascimento.
Art. 2º - A política estadual de incentivo ao registro civil de

nascimento tem os seguintes objetivos:
I - estimular mães e pais a registrarem seus filhos imediatamente

após o nascimento;
II - promover os registros tardios de crianças, adultos e idosos.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Constituição Federal de 1988 assegura a gratuidade

do registro civil de nascimento. Entretanto, no Brasil, milhares de
crianças não são registradas no primeiro ano de vida.

Segundo relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE -, referente ao ano de 2006 e divulgado em 2007, o índice de
crianças não registradas no prazo legal - 90 dias - no Estado de Minas
Gerais é de 16,3%, o que corresponde a 43.852 crianças não
registradas pelos pais, as quais oficialmente não existem. É
importante ressaltar que o registro civil de nascimento é o primeiro
documento de validade jurídica de uma pessoa, sendo necessário
para a obtenção dos demais documentos como carteira de identidade,
CPF, título de eleitor, carteira de trabalho. A certidão de nascimento é,
portanto, o documento civil que abre a primeira porta para os direitos
de cidadania.

Em face do exposto, solicito apoio dos meus pares para a aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.283/2008
Estabelece regras para as fundações e associações estaduais se

enquadrarem no Código Civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As entidades mencionadas no art. 62 da Lei Federal nº

10.406, de 2002 (Código Civil), cuja instituição ou criação tenha sido
autorizada ou promovida pelo poder público estadual, providenciarão
sua nova estruturação jurídica com as modificações determinadas
pelo citado dispositivo.

§ 1º - Nos termos da lei citada no “caput” deste artigo, as entidades
culturais ou assistenciais deverão transformar-se em fundações, e as
fundações abrangidas pelo dispositivo mencionado no “caput” deste
artigo deverão se estruturar em associações.

§ 2º - A Advocacia-Geral do Estado - AGE - acompanhará os
procedimentos previstos no “caput” e no § 1º deste artigo e, se
necessário, dará orientação para execução do disposto nesta lei.

§ 3º - As entidades que não conseguirem implementar o disposto
desta lei no prazo de um ano comunicarão o fato à AGE para que esta
dê as devidas instruções para sua nova estruturação jurídica.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2008.
José Henrique
Justificação: Várias entidades jurídicas, após a vigência do novo

Código Civil, passarão a ter a estruturação alterada, e algumas delas
terão modificações em suas finalidades. Esse Código procurou
colocar tais entidades dentro de uma concepção moderna e ajustada
às suas atividades, na ordem jurídica em que atuam.

Entre essas mudanças, duas são de significativa importância social,
porque levam aquelas entidades a assumir funções diversificadas, de
modo a adaptá-las às novas exigências da sociedade.

A primeira que cumpre destacar envolve as associações, que
assumem várias posições no rol das entidades jurídicas, substituindo,
inclusive, as sociedades civis e outras regidas pelo Código anterior,
ficando mais flexíveis e abrangendo diversos tipos de cometimentos
sociais, porém com aspectos dinâmicos, amplos e de maior eficiência.

Outra entidade que passa a ter nova definição no Código é a
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fundação, que assume peculiaridades próprias, diferenciando-se de
seu conceito no Código anterior. Verifica-se pela nova definição de
fundação que elas, ao contrário das associações, passam a ter
finalidades mais restritas, mais protegidas, de modo a poderem
realizar atividades plenamente assistenciais, culturais, morais e
religiosas, afastadas de preocupações e interesses financeiros ou
econômicos. Em outros termos, elas deverão funcionar sem
predomínio do elemento econômico-financeiro.

A fundação é, assim, uma entidade que só em casos excepcionais
promoverá realizações financeiras, já que, em princípio, deverá
recorrer a subvenções públicas ou privadas, doações ou mesmo
contribuições mensais ou eventuais, como ocorre nas instituições
religiosas. Não poderá ser, assim, uma grande empresa, que
movimenta somas financeiras elevadas, pois perderá o seu caráter
especial de organização dependente da comunidade e de setores
específicos da sociedade.

Já as associações sem fins lucrativos podem tornar-se empresas
economicamente destacadas, visando alcançar as finalidades que
tenham em vista. Deduz-se claramente do art. 62 e parágrafo único do
Código Civil que as fundações só podem se constituir para fins
religiosos, morais, culturais ou assistenciais. O texto desse artigo
assim dispõe:

“Art. 62 - Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por
escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres,
especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a
maneira de administrá-la.

Parágrafo único - A fundação somente poderá constituir-se para fins
religiosos, morais, culturais ou de assistência”.

Já as associações sem fins lucrativos podem constituir-se para
quaisquer fins sociais, sem as limitações das fundações, e as
exigências para o seu funcionamento lhe emprestam um caráter
empresarial em que as atividades econômico-financeiras podem
desdobrar-se com plena amplitude.

O sentido genérico das finalidades e das atividades das associações
está claramente indicado no art. 53 do Código Civil e em seus artigos
seguintes, que regulamentam a vida empresarial da instituição. O art.
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53 diz:
“Art. 53 - Constituem-se as associações pela união de pessoas que

se organizem para fins não econômicos.
Parágrafo único - Não há, entre os associados, direitos e obrigações

recíprocos”.
Já o art. 54 revela a sua dinâmica econômico-financeira da seguinte

forma:
“Art. 54 - Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:
I - a denominação, os fins e a sede da associação;
II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos

associados;
III - os direitos e deveres dos associados;
IV - as fontes de recursos para sua manutenção;
V - o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos

deliberativos;
VI - as condições para alteração das disposições estatutárias e para

a dissolução;
VII - a forma de gestão administrativa e de aprovação das

respectivas contas”.
Este projeto é decorrente das novas exigências da lei civil para as

unidades federadas e para todo o País.
Em Minas Gerais existem várias fundações instituídas pelo Estado

que estão em conflito com as exigências legais de estruturação
voltada para fins assistenciais, morais e religiosos. Essas fundações,
para cumprir a lei, terão que se transformar em associações: esta é
uma determinação da lei competente. Por outro lado, muitas
associações ou sociedades civis, instituídas direta ou indiretamente
pelo poder público estadual, com fins culturais, assistenciais ou
morais, por imperativo legal, necessitam transformar-se em
fundações, como sabiamente ficou fixado no novo Código Civil.

O saudoso Deputado Federal Ricardo Fiúza, relator do projeto de lei
que se transformou nesse Código, em pronunciamento de larga
repercussão, mencionou a importância do novo conceito de fundação,
que deveria ser instituído, segundo ele, de acordo com a lição dos
países mais civilizados. Disse o eminente Deputado: “a fundação é
para cultura, para assistência social, para instituições religiosas, e
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não, para ser campo de atividades mercantis ou econômicas”. Aliás, o
Código Civil, nesse particular, como em outros trechos significativos
de suas regras jurídicas, contou com o apoio dos mais ilustres
jurisconsultos do País, destacando-se principalmente o ilustre Prof.
Miguel Reale, entre outros.

O projeto de lei que apresentamos procura resolver um problema
que, aliás, possui aspectos judiciais, visto que, em algumas demandas
forenses, as entidades mencionadas poderão sofrer impugnações,
uma vez comprovada a irregularidade ou ilegalidade de sua
estruturação em face da lei civil.

É de esperar que este o projeto tenha pleno apoio da Casa devido a
suas repercussões jurídicas e sociais e a seu sentido modernizador.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.200/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que o
Superintendente da Polícia Técnico- Científica do Estado passe a
pertencer ao quadro dos peritos criminais ou dos médicos legistas do
Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.201/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado pedido de providência, em caráter de urgência, à Secretária
de Educação, com vistas à regularização da situação da Escola
Estadual Domingos Pimenta de Figueiredo, localizada na comunidade
de Chapadinha, no Município de Capelinha. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.202/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Associação dos
Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí - Ambasp - pelo
transcurso de seu 30º aniversário. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 2.203/2008, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Comissão de Minas e Energia da
Câmara Federal, com vistas a que sejam oficialmente convidados os
Srs. Haroldo Lima, Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo,
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Gás Natural e Biocombustível - ANP - e Guilherme Estrella, Diretor de
Exploração e Produção da Petrobras, para reunião em Brasília - DF -,
com a finalidade de que seja apresentado relato detalhado sobre os
investimentos para prospecção da Bacia do Rio São Francisco e
marcada uma visita à cidade de Pirapora para os fins que menciona. (-
À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.204/2008, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com à Associação Mineira de
Municípios - AMM - pela realização do 25º Congresso Mineiro de
Municípios. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.205/2008, do Deputado Irani Barbosa, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Fazenda cópias dos demonstrativos
analíticos das despesas constantes dos demonstrativos mensais de
que trata o art. 38 da Lei nº 15.424, de 30/12/2004. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 2.206/2008, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao 3º-Sgt. Pablo Robert Silva
Fagundes, aos Cabos Agrimar Alves Silva, Emerson Macario Dias e
Michel Borges Pimenta, aos Soldados Hamilton Penido Brandão,
Leandro de Faria Almeida Moreira, Márcio Júnior Feliciano, Marlon
Lisboa Rodrigues e Samuel Alex Dutra, todos da 11ª Companhia do
41º Batalhão da Polícia Militar, e ao Cabo Rodrigues Valadares
Schumacher, da 1ª Companhia do Batalhão da Rotam, pela atuação
na prisão do culpado pelo assassinato de uma garota de 10 anos, na
Vila Cemig, em Belo Horizonte. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.207/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre falhas
no fornecimento dos medicamentos Insulina NPS e R, na cidade de
Cataguases. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.208/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas à
redução da alíquota de ICMS incidente sobre o álcool combustível e à
antecipação da devolução do ICMS sobre máquinas e implementos
agrícolas.

Nº 2.209/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao DER-
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MG, com vistas à pavimentação de um trecho de 24km da Rodovia
MGT - 462, entre as BRs 262 e 452.

Nº 2.210/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas à
revisão das normas de rastreabilidade da cadeia produtiva de bovinos,
em conjunto com os órgãos responsáveis pela sanidade animal.

Nº 2.211/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à
regulamentação da Lei nº 15.456, de 2005, que institui a Política
Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento
de Produtos Derivados da Cana - de - Açúcar.

Nº 2.212/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas à
habilitação do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, responsável
pela fiscalização sanitária animal em Minas Gerais, como operador do
Sisbov.

Nº 2.213/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas à
revogação do embargo à exportação de carne produzida na área
delimitada pela Portaria nº 129/94, do Instituto Mineiro de
Agropecuário - IMA para a União Européia.

Nº 2.214/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público da Câmara Federal, Deputado Pedro
Fernandes, e ao Presidente da Frente Parlamentar da Saúde da
Câmara Federal, Deputado Rafael Guerra, com vistas a regulamentar
a atuação dos médicos credenciados por cooperativas médicas em
hospitais públicos e privados.

Nº 2.215/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo à Fhemig com vistas ao aumento do número de
vagas para residência médica nas unidades assistenciais
pertencentes à referida fundação.

Nº 2.216/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Comissão Nacional de Residência
Médica, Ronaldo Mota, com vistas a alteração na Resolução CNRM nº
8, de 5/8/2004, que dispõe sobre a seleção pública dos candidatos
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aos Programas de Residência Médica, tornando obrigatória a prova
prática nesse processo.

Nº 2.217/2008, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Turismo e ao DER-MG com vistas à
instalação de sinalização turística nas rodovias que dão acesso ao
Município de Rio Preto.

Nº 2.218/2008, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Turismo com vistas à inclusão do
Município de Rio Preto nos roteiros turísticos do Estado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Meio Ambiente e dos Deputados Irani Barbosa, João Leite e outros
e Adalclever Lopes.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Segurança Pública e dos Deputados Tiago Ulisses e Paulo
Guedes.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas presentes no início desta reunião de terça-feira, venho
aqui neste momento para repudiar uma afirmação do Deputado
Federal Ciro Gomes, que, quando esteve aqui com S. Exa., o
imperador e rei Governador Aécio Neves, disse que quem não rezar
na cartilha do governo, quem não rezar na cartilha do PT e do PMDB
será a escória da política mineira. Talvez o Sr. Ciro Gomes mais uma
vez esteja morrendo pela boca. Ele se esquece de que nós, políticos,
nós, do PMDB, estamos repudiando, de alguma forma, o que se está
tentando impor em Minas Gerais. Não somos escória.

Queria dizer ao Deputado Ciro Gomes que tenho cinco mandatos de
Deputado, fui Prefeito da minha cidade, disputei eleição em cima de
porrete da ditadura do atual governo, que queria de todas as formas
me derrotar. Sou um sobrevivente da ditadura militar, sou um
sobrevivente da política de Minas. Por isso nós, mineiros, não
podemos admitir que Ciro Gomes venha aqui amedrontar a política de
Minas e dizer que quem não estiver a favor do Governador Aécio
Neves é escória da política. V. Exa. está equivocado, Sr. Deputado
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Federal Ciro Gomes, assim como ao falar das mulheres do nosso
Brasil na eleição para Presidente da República. Houve um desrespeito
com todas as mulheres brasileiras. Agora V. Exa. vem a Minas Gerais
desrespeitar a classe política, querendo fazer afago no Governador
Aécio Neves. Queria dizer ao Ciro Gomes que já existe “nego” demais
babando no Aécio Neves, já existe puxação de saco excessiva, a
ponto de incomodar o próprio Governador. Não precisava ele vir de
onde veio para chegar aqui e tentar descaracterizar a política de
Minas, descaracterizar os políticos de Minas. Nem todos são
obrigados a rezar nessa cartilha. Temos nossas ideologias e nossos
fundamentos. Não rezar na cartilha não significa fazer oposição ao
Governador ou a quem quer que seja. Temos de ter posição, mas,
infelizmente, esses mandatários acham que isso é fazer oposição.
Estão totalmente equivocados, Deputado Getúlio Neiva. Isso foi um
desrespeito a todo o Parlamento, até àqueles que estão do lado do
Governador. Estamos vendo todo o mundo um pouco acanhado. A
maioria não está aceitando, mas não quer se manifestar. Não vemos a
parcela do PT que é contra se manifestar também. E então ela é
escória do PT, é escória do Lula. Estou entendendo que, infelizmente,
o PT de Belo Horizonte não é o mesmo PT de Lula, porque aquele é o
PT do Fernando Pimentel. Os que não comungam com essa proposta
do PT do Pimentel, como o Ministro Patrus Ananias, um dos homens
mais íntegros da política mineira, serão chamados de escória? Não
podemos permitir isso, em respeito a figuras importantes do nosso
partido. Se o PT não sentiu as dores do Ministro Patrus Ananias, isso
é problema seu. Como mineiro, homem público e político, que faço
política por convicção, porque gosto, não posso permitir e aceitar que
o ex-Ministro e Deputado Ciro Gomes venha aqui tentar desmoralizar
a classe política. Talvez ele tenha se esquecido de que nós, do
PMDB, temos o nosso posicionamento. Não estamos atrás de cargos
nem de empregos. Aliás, isso foi dito ao Governador numa reunião
que tivemos com ele. Fui um dos porta-vozes que disse ao Sr.
Governador que não estamos aqui pedindo secretaria ou emprego.
Queremos - e foi o que dissemos a ele - é fazer um projeto para Minas
Gerais e para o nosso Brasil. Que possamos discutir o que é bom
para o nosso povo, e não o emprego, como disse o Ciro Gomes. Ele
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está por fora e veio dar palpite onde não deveria. Talvez ele não saiba
que estivemos reunidos com o Governador há um ano. Deputado
Getúlio Neiva, nós, do PMDB, dissemos ao Governador que não
poderíamos exigir nada do governo porque o PMDB apoiou a
candidatura do PT em Minas Gerais. Democracia se faz é dessa
forma, isto é, se você ganhou, você tem as benesses, mas, se não
ganhou, espera quatro anos para tê-las. Meu líder, Deputado Gilberto
Abramo, e Deputado Gustavo Valadares, o que não podemos permitir
é que esse senhor venha aqui, em Minas Gerais, para dizer ao nosso
Governador que quem não rezar na cartilha dele será escória da
política. Escória deve ser cada uma das amantes do Ciro Gomes.
Digo isso porque, quando ele desrespeitou todas as mulheres do
nosso Brasil, ele perdeu as eleições. E agora veio a Minas Gerais
desrespeitar a classe política. Quando as pessoas ouviram essa
notícia, independentemente de serem ou não do PSDB - vejo que só o
PT está um pouco acuado, mas não sei qual o motivo e também não
tenho de entrar nessa seara -, ficaram indignadas, e eu também.
Aliás, hoje, o PMDB está fazendo uma nota de repúdio ao Ciro
Gomes, pois não podemos aceitar isso calados. Nós, políticos,
precisamos manifestar-nos. Tenho dito que há essa apatia, essa
calma do Parlamento, que não tem coragem de levantar nenhuma
situação que desagrade os nossos companheiros ou a política. Nós
nos permitimos acomodar e fingir que não está acontecendo nada. É
por isso que a política está do jeito que está e que o Parlamento está
de quatro, ou seja, de joelhos, pois deixamos que todos falem do
Parlamento e ajam contra ele, sem esboçarmos nenhuma reação.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
solicito-lhe aparte para lhe dizer que V. Exa. tem o meu integral apoio
sobre o repúdio que dirige do Plenário desta Casa e que esse
documento já está circulando. Aliás, já o assinei. Nós, do PMDB,
realmente temos uma posição muito clara. Como disse V. Exa.,
estivemos com o Governador, e não houve apoio do PMDB a S. Exa.
Portanto, não temos direitos nem pretendemos tê-los, assim como não
quisemos, em momento nenhum, espaços no governo ou privilégios.
Fato é que temos certa independência em relação ao governo, mas,
na maioria das vezes, apoiamo-lo em função do que está correto e do
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que Minas precisa.
Entristece-me a posição do Ciro Gomes, em quem votei no primeiro

turno da eleição presidencial, da mesma forma quando ofendeu as
mulheres. Agora, ele diz que quem não se ajoelha perante as
decisões de Pimentel e do Governador é escória, escória da política.
Ele é um cidadão que poderia ter maiores oportunidades na política
deste país não fosse a sua permanente disenteria verbal que acaba
com todas as suas propostas. Recentemente ele esteve aqui e xingou
todo o mundo que era contra a transposição do Rio São Francisco.
Todos os mineiros foram xingados por isso. Então, essa disenteria
verbal do Ciro Gomes é tradicional. Nós, que o conhecemos, sabemos
disso, mas não podemos aceitar. Então, a reação de V. Exa. recebe o
meu apoio e os meus sinceros parabéns.

O Deputado Antônio Júlio - Gostaria de dirigir algumas palavras ao
Deputado Carlin Moura. Deputado Getúlio Neiva, vou ler um trecho, já
que o Ciro está ao lado do Governador. (- Lê:)

“Ciro não quis nomear a escória, mas deu suas características. Eu
me refiro a todos os setores que põem o interesse público de lado e
negociam, fisiologicamente, frações de poder, de cargos, de emendas,
de safadeza e de ladroeira.” E acho que, se ele tem essa informação,
se sabe quem são essas pessoas, deveria ter mais coragem de dizer
quem são ou a qual partido pertencem, e não ficar enlameando toda a
classe política de Minas Gerais. Como peemedebista, não faço parte
desse acordo do PSDB com o PT, e até nem tem motivo, porque a
eleição é municipal, apesar de ser para 2010. Eles não estão
preocupados, em hipótese alguma, com Belo Horizonte. Estão
querendo usar o prestígio dos dois para fazer um planejamento para
2010.

Então penso que Ciro Gomes foi mais uma vez infeliz. E acredito
que nós, da Assembléia Legislativa, independentemente de partidos,
deveríamos exigir dele uma retratação ou explicação pública. Se ele
tem a certeza de que aqueles que se opõem a esse acordo do PT
com o PSDB são safados e estão atrás de cargos, deveria dizer os
nomes, pois a carapuça não serviu em mim, não. Mas a insatisfação
serviu, e bem. Temos de reagir.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Antônio
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Júlio, referendo integralmente o pronunciamento de V. Exa. O
destempero verbal do ex-Ministro Ciro Gomes lhe é peculiar. No
entanto, muito nos admira o seu profundo desconhecimento da
política mineira. Ciro Gomes não entende nada de Minas Gerais nem
dos valores democráticos do povo mineiro. Aqui, em Minas,
aprendemos a fazer política desde cedo, acima de tudo respeitando o
outro e com diálogo. Minas nunca aceitou nem aceitará nenhuma
candidatura de cabresto, de cima para baixo, sem um diálogo com as
forças políticas. E o ex-Ministro Ciro Gomes deveria, primeiramente,
ter respeito por Minas Gerais e pelos partidos políticos que aqui
atuam, como, por exemplo, o grande PMDB. Deveria ter respeito,
inclusive, pelo PCdoB, que também não concorda com a forma como
está sendo articulada essa aliança PT-PSDB. Ele deveria pedir perdão
ao povo mineiro, porque um velho ditado já diz: em Minas, só se
ajoelha diante de Deus. Não vamos nos ajoelhar diante da arrogância,
da prepotência e do destempero verbal desse ex-Ministro. Que se
tenha respeito por Minas Gerais, porque isso é bom e o povo mineiro
agradece!

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado. Talvez essa indignação ainda
não tenha chegado à maioria dos Deputados, por desconhecimento
ou por falta de vontade de se manifestar. Talvez porque nós
infelizmente nos acomodamos. Hoje não se discute mais política. Por
isso o Sr. Ciro Gomes vem aqui dar palpite em nossa política, dizendo
que todos nós temos de rezar na cartilha desse acordo do PT com o
PSDB. Aproveito este momento e a presença do Líder da Maioria,
Deputado Domingos Sávio, e do Líder do Governo, Deputado Mauri
Torres, para dizer que a Semad, desde outubro do ano passado,
prometeu rever o Decreto nº 44.309, mas até hoje não fez nada. Um
total desrespeito ao parlamento, porque o ex-Ministro Zé Carlos, hoje
Secretário do Meio Ambiente, veio aqui em outubro com sua equipe e
disse que haveria uma mudança desse decreto, que tem trazido
insatisfação à população de Minas Gerais, principalmente no meio
rural. E, até hoje, nada. Os técnicos mandam mais que a classe
política. Deveria haver uma reação deste Parlamento, aprovando um
projeto de resolução suspendendo os atos desse decreto. Mas,
infelizmente, continuamos sem agir e sem defender os interesses do
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povo mais simples, sem defender o homem do campo, que tem
sofrido diariamente as ações da polícia ambiental do nosso Estado.

Em nome de uma lei, de um decreto totalmente inconstitucional e
irresponsável, que não dá condição de ação à PMMG e ao IEF, eles
continuam agindo, perseguindo e massacrando principalmente a
população mais carente, os que mais necessitam da classe política -
os produtores rurais. Aproveito a chegada do Deputado Antônio
Carlos para dizer que gostaria que ficasse registrada a minha tese de
voltarmos a cobrar a edição do Decreto no 44.309 ou de fecharmos
este Parlamento - aí, cada um vai para casa e passa aqui no dia 5,
para receber o salário. Agindo como vem agindo o Parlamento,
estamos prestando um desserviço a Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, antes de dar início ao assunto que me traz a esta tribuna,
quero, em meu nome e em nome do PHS, solidarizar-me - como
indica a nossa sigla - com os trabalhadores em contratos
administrativos da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
Fhemig -, que hoje nos prestigiam das galerias. Sinto-me à vontade
para cumprimentá-los, pois, muito antes de imaginar estar na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, como representante de
vocês, eu já atuava como voluntário na Colônia Santa Isabel, um dos
lugares mais atendidos pela Fhemig, onde exerci, durante anos, um
trabalho missionário e voluntário junto aos hansenianos. Esses
trabalhadores nos trouxeram um ofício em que dizem, em nome do
conjunto de trabalhadores em contratos administrativos, que esses
servidores, que prestam serviço há mais de 10 anos na Fhemig, sem
nenhuma garantia dos direitos trabalhistas, caso sejam demitidos do
serviço público, terão séria dificuldade de ingresso no mercado de
trabalho, já que a maioria se encontra em idade avançada. Neste
pronunciamento, impossibilitado de lê-lo na íntegra, quero deixar
registrado o protocolo de recebimento deste ofício em meu gabinete.
Solidarizando-me com eles, quero que se registre também o risco que
esses trabalhadores estão correndo e a necessidade de atendê-los,
para que as demissões não ocorram. Contem conosco, com o nosso
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apoio, com a nossa força e com o envolvimento, tenho certeza, dos
demais Deputados, nobres pares desta Casa. Estamos solidários com
a luta de vocês, para que não haja demissão, mas, ao contrário, que
vocês sejam efetivados, como é seu desejo e anseio, o que
consideramos plena justiça e direito.

Cumprimento também os demais senhores e as demais senhoras
que nos acompanham das galerias e de centenas de Municípios do
nosso  querido  Estado, pela TV Assembléia; os servidores desta
Casa - repórteres e os que nos auxiliam dia a dia, em nosso serviço
parlamentar. Digo sempre - e isso será tema do meu próximo boletim -
que acredito plenamente que o segredo do êxito de qualquer trabalho
político, no Parlamento ou no Executivo, esteja na formação de uma
boa equipe. Sozinhos, não conseguimos realizar as coisas.

Por isso, no âmbito partidário, o PHS, Sr. Presidente, prima por
valorizar o trabalho de equipe, o trabalho eficaz de uma equipe
gestora, não só de um gabinete parlamentar, de uma Casa
Legislativa, mas também do Executivo, de uma administração pública,
seja da Capital, seja do interior. Uma administração pública eficaz
diminui os gastos com o governo para possibilitar maiores gastos com
o povo. Chamamos hoje de gestão participativa o projeto político que
o Partido Humanista da Solidariedade, meu querido PHS, desenvolve
e propõe para o nosso Estado, a nossa Capital, o nosso país.

O que me traz aqui, hoje, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, é a
notícia, a motivação e o convite para todos estarem conosco no dia 27
próximo, nesta Casa, na próxima Convenção Nacional do PHS. A
escolha da nossa Capital, Belo Horizonte, para ser sede da
Convenção Nacional do PHS se dá pela constatação da direção
nacional do partido do protagonismo de Minas Gerais na política do
País. Reconhecendo isso e a atuação dos parlamentares mineiros -
quero enfatizar o trabalho  que  vem realizando o Deputado Federal
Miguel Martini na Câmara Federal -, a direção do PHS optou por
trazer para Belo Horizonte a sua convenção nacional, em que estarão
reunidas lideranças do PHS de todo o Brasil.

Antes de dar seqüência a esse comunicado e a tudo o que nos
motiva estar aqui, concedo um aparte ao nobre Deputado Antônio
Carlos Arantes, que acredito querer apartear-me em relação aos
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trabalhadores da Fhemig.
O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Obrigado,

Deputado Eros Biondini. Como V. Exa., também recebi hoje a visita
dos funcionários contratados da Fhemig. Qualquer Deputado que
tenha sensibilidade e coração manso fica sensibilizado com a situação
desses funcionários. Espero que possamos, com nossos pares -
estarei junto, à frente -, ter iniciativas que venham acabar com o
sofrimento e a preocupação desses funcionários. O meu aparte é no
sentido de buscarmos uma solução junto ao governo do Estado, pois
sabemos que o Governador Aécio Neves é um homem que pensa
muito nas pessoas que têm dificuldade. Hoje, quando se perde o
emprego, não é fácil voltar ao mercado de trabalho, principalmente, no
Brasil, para as pessoas que já passaram dos 35, 40 anos, que não
são mais jovens. Contem conosco, estamos juntos.

Quero também cumprimentá-lo pelo seu PHS. V. Exa. mostra sua
força quando traz a convenção para Belo Horizonte, em razão da sua
grande liderança. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, nobre Deputado.
Gostaria, Sr. Presidente, de enfatizar que nós, enquanto

representantes do povo mineiro, temos um papel fundamental e
protagonista na discussão e na condução da política atual do nosso
país. E não podemos perder este momento favorável, quando os
olhares de todos os Estados se voltam para o nosso, para perceber
aqui o novo, uma vanguarda em propostas e projetos para uma
melhor administração pública, uma melhor condução do sistema
político, com mais justiça, mais fraternidade, mais solidariedade. Essa
é a grande bandeira do PHS, que tem sido reconhecido também por
meio do nosso trabalho nos demais Estados da Federação,
enfatizando que a gestão participativa pressupõe, ao mesmo tempo
que uma eficácia maior dos gestores, dos administradores, do
conjunto de técnicos e políticos que gerenciam o Município ou o
Estado, uma participação popular maior nas decisões políticas.

Acreditamos nisso. Para mim, é uma honra ser o Vice-Presidente da
Comissão de Participação Popular. Nesta 16ª Legislatura, por
inúmeras vezes, em nome dessa Comissão, trouxe para esta Casa
audiências públicas, a realização de debates com a comunidade, além
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de tantos e tantos segmentos aqui representados. É nossa missão e
alegria trazer a população para esta Casa, a fim de discutir e conosco
buscar as melhores soluções para os pontos críticos, sobretudo a
nossa grande desigualdade social e regional. Como Partido
Humanista da Solidariedade, precisamos, devemos e queremos
participar ativamente das discussões políticas nas principais capitais
do Brasil - aliás, Belo Horizonte, terceira Capital do nosso país, é uma
delas -, porque acreditamos ter propostas solidaristas e
revolucionárias para o bem comum da nossa população.

Portanto, Sr. Presidente, estar aqui, hoje, convidando e, ao mesmo
tempo, comunicando aos nobres pares sobre a Convenção Nacional
do PHS no dia 27, na Assembléia Legislativa, é uma notícia de
extrema e relevante importância. No dia 26, teremos um curso de
formação política obrigatório para todos os pré-candidatos do PHS.
Contaremos com a presença do Prof. Philippe Guédon, seu fundador,
que hoje é uma reserva moral neste nosso país e que realmente
levanta a bandeira do solidarismo, ou seja, é um dos pais do
solidarismo. O que significa solidarismo? Significa considerarmos os
concidadãos de um Município e de um Estado como membros de uma
mesma família. Aliás, quando somos membros de uma mesma
família, mesmo havendo diferenças de irmãos para irmãos, de
pensamentos, de profissões e de êxitos econômicos e financeiros, não
podemos aceitar que uns tenham tudo e outros praticamente nada.
Como diz aquela música do Pe. Zezinho: “Que nenhuma família se
abrigue debaixo da ponte”. Essa é a nossa bandeira solidarista e
humanista. Não um humanismo ateu, mas cristão, que busca o
homem como imagem e semelhança de Deus e, portanto, portador de
uma dignidade incomensurável.

Nessa ocasião, Sr. Presidente, teremos a presença de pessoas
ilustres. O Sr. Carlos Traboulsi, Presidente nacional do Partido
Democrata Cristão da Argentina, estará conosco no dia da convenção
e da formação, dia 26, para acompanhar todo esse trabalho, e
percorrerá comigo os quatro cantos da nossa Belo Horizonte - aliás,
tomará o ônibus em Venda Nova. Queremos encarnar a experiência
de milhares de trabalhadores que tomam o ônibus em Venda Nova,
para, muitas vezes, trabalhar na Zona Sul. Além disso, queremos
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perceber “in loco” as dificuldades e a realidade que os trabalhadores
enfrentam. Ele faz questão de ir também aos aglomerados e às vilas.
Além de Presidente do PDC da Argentina, é membro efetivo da
Organização Democrata Cristã da América - ODCA. A sua esposa,
Gabriella Traboulsi, Presidente feminina das Democratas Cristãs da
América, estará nos prestigiando na Convenção Nacional do PHS. É
motivo de alegria a vinda do Presidente do Partido Democrata Cristão
da Argentina ao Brasil, a Belo Horizonte, para demonstrar o seu apoio
às propostas solidaristas desse Partido.

Contaremos também com a presença da nossa querida Míriam Rios,
minha grande amiga, que, apesar de ter nascido em Belo Horizonte,
atualmente mora no Rio de Janeiro. Ela é uma grande defensora da
doutrina social cristã da Igreja e virá aqui para filiar-se ao PHS do Rio
de Janeiro, justamente por ser uma convenção nacional. Temos visto
seu nome crescer, para que, em 2010, também haja um quadro muito
importante para ser lançado no Rio de Janeiro, tendo-a como
candidata a Deputada Estadual.

Teremos a participação de muitas pessoas e não podemos ficar de
fora das discussões políticas da nossa cidade, do nosso Estado, pois
isso faz parte da nossa história.

Sr. Presidente, considero hoje providencial a presença dos
trabalhadores da Fhemig com contrato administrativo. Muito do que
temos dito aqui são experiências como a de vocês, que constatamos
na prática. Convivi anos na Colônia Santa Isabel e percebi o trabalho
dos funcionários contratados da Fhemig naquele local, dedicados,
obstinados por ajudar e servir à comunidade. Assim como vocês, com
quem convivi durante muito tempo, também convivi nos aglomerados,
nas vilas, nas comunidades terapêuticas em prol da recuperação de
toxicodependentes. Por isso, Sr. Presidente, é com alegria que
convido V. Exa., demais Deputadas e Deputados e toda a população
para nos prestigiarem no dia 27, em que faremos uma grande
convenção, a Convenção Nacional do PHS, que, com certeza, é uma
linda alternativa para o futuro do País, do nosso Estado e da Capital.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
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O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, trabalhadores da Fhemig
com contrato administrativo presentes nesta tarde, venho à tribuna
desta Casa fazer um alerta e cobrar um posicionamento oficial da
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a respeito
da atuação de seus Promotores, em especial neste ano de 2008, ano
de eleições municipais.

Tratarei aqui, Sr. Presidente, de um fato ocorrido na última semana,
em Peçanha, onde tenho as minhas raízes, por minha família
materna. O Prefeito Rangel, daquela cidade, é pessoa de bem,
trabalhadora; foi Prefeito outras vezes daquele Município e vem
desempenhando o seu papel. Na semana passada, ele recebeu uma
recomendação do Promotor Christiano Leonardo Gonzaga Gomes -
ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente - que diz
respeito a uma festa que será realizada naquele Município, na
próxima sexta-feira, para a inauguração de um muro que cerca o
parque de exposição daquela cidade. O “show” da próxima sexta-feira
será da Banda Calypso, e, tenho certeza, atrairá moradores carentes -
até de atrações culturais do porte dessa banda - de toda a nossa
região do Centro-Nordeste mineiro.

Sr. Presidente, na última semana o Prefeito recebeu uma
recomendação do Promotor que atua naquela Comarca, a qual muito
estranhei. Por diversas vezes, ao fazer a recomendação, esse
Promotor ultrapassa os limites das normas constitucionais e legais
que regem o ordenamento jurídico do nosso país, conseqüentemente
do nosso Estado e do Município de Peçanha.

Já tive a oportunidade de vir a esta tribuna relatar fatos ocorridos por
conta de atos de Promotores de Justiça do nosso Estado que, por
algumas vezes, têm-se utilizado de instrumentos, recomendação ou
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -, para ultrapassar seus
limites de atuação. Aliás, entram em seara do Legislativo ao legislar
por meio de TAC, ultrapassando também as normas constitucionais
legais, como no caso da proibição da venda de cerveja no Estádio
Magalhães Pinto, o Mineirão. Mais uma vez, surpreendo-me com essa
recomendação. O que me preocupa não é a recomendação, mas o
que está por vir no ano eleitoral. O que o Ministério Público faz - e



741

acredito que seja sem o conhecimento do seu Procurador-Geral - é
dar um tratamento de dois pesos e duas medidas.

Relatarei o que está acontecendo. Deputado Rêmolo Aloise, o
Prefeito Rangel, de Peçanha, recebeu uma recomendação que o
proíbe de inaugurar o muro do parque de exposição. A inauguração
pode ocorrer. Ele até abriu uma exceção: poderá haver
descerramento de placa, Deputado Neider Moreira, mas sem
manifestação, sem que o Prefeito, os Deputados majoritários -
estadual e federal - daquela cidade, os Vereadores e o Presidente da
Câmara possam usar da palavra. A sua justificativa é que haveria ali
uma manifestação de caráter pessoal em ano eleitoral. Por conta
disso, Deputado Getúlio Neiva, não poderia haver manifestação
alguma do Prefeito e de nenhum agente político.

Mas ele não pára por aí. Além de nos deixar puxar aquele paninho
para descerrar a placa - pela sua boa-vontade, parece que está
fazendo uma concessão ao Prefeito; o que não é verdade -, ele diz
que a inauguração deve ser feita até 2 horas antes do “show”
começar. Ele dá o prazo final para a inauguração. Se passar das 2
horas, não se pode inaugurar mais nada. Ele diz também que, durante
o “show” da Banda Calypso, não poderá haver menção nem a
presença de agentes políticos no evento. Tudo é justificado por conta
do ano eleitoral.

Isso me preocupa porque tenho certeza de que não é por má-fé que
o Promotor faz isso, mas por desconhecimento do nosso ordenamento
jurídico, por desconhecimento da nossa legislação eleitoral. Já disse
isso aqui. As notas taquigráficas atestam que não estou mentindo.

Há quatro anos, quando das eleições municipais, fiz um aparte - não
me lembro a qual Deputado - para alertar o Ministério Público a
chamar todos os Promotores que atuariam na área eleitoral naquele
ano para um curso de aperfeiçoamento das leis eleitorais, mostrando-
lhes o que pode e o que não pode ser feito. Isso não ocorreu; e aqui
está o fruto da omissão do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais.

O que mais me impressiona é que hoje chegou ao meu gabinete a
revista “Mercado Comum”, que trata da administração e economia de
Minas Gerais, a qual circula em Belo Horizonte. Em suas páginas
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iniciais, há uma longa entrevista com o Prefeito de Belo Horizonte
Fernando Pimentel. Não sou contra entrevista. Acho que o Prefeito
tem todo o direito de dar entrevista a qualquer veículo de
comunicação, mesmo em ano eleitoral, pois é um direito dele, que é o
Prefeito da cidade, é o Chefe do Executivo. A primeira questão que
apresentaram a ele, na revista, foi: “Gostaria que o senhor falasse
sobre o cidadão e o profissional Pimentel”. Em ano eleitoral! E aí ele
fala das qualidades dele. Reconheço que é um homem que tem
qualidades, um homem de bem. Mas, além disso, nessa mesma
revista, na última página, vem uma propaganda, de todo tamanho, da
Prefeitura de Belo Horizonte, a qual fala a respeito do Vila Viva, um
belo projeto social que está sendo ampliado. Ele estava sendo
trabalhado apenas no Aglomerado da Serra, mas agora está indo para
outros aglomerados de Belo Horizonte.

Então isso é apenas para mostrar que o Prefeito Rangel, de
Peçanha, não pode inaugurar o muro de um parque de exposição,
sendo que ele lutou para conseguir a verba para fazer esse muro. Mas
o Prefeito Fernando Pimentel, sim, pode dar entrevista em revista que
circula em Belo Horizonte e em todo o Estado; e ainda colocar uma
propaganda na última página. Eu trouxe essa revista, porque ela
chegou hoje ao meu gabinete. Poderia ter trazido o “Estado de Minas”
ou outros jornais. Além disso, fica aqui outra pergunta: o Ministério
Público tem agido e fez alguma recomendação ao Presidente Lula
nessas visitas que faz aos mais diversos Estados e cidades do nosso
país, para anunciar obras do PAC? Eu não tenho notícia de nenhuma
recomendação que foi feita, pelo Ministério Público, pela Procuradoria-
Geral da União, ao Sr. Presidente da República, por conta desses
anúncios eleitoreiros. Esses, sim, são eleitoreiros. E é um direito dele.
Então, até que avisem a ele, que o proíbam de fazê-lo, é um direito
dele. Por que nós, aqui, em Minas Gerais, vamos aceitar esse
tratamento de dois pesos e duas medidas do Ministério Público do
Estado?

Sr. Presidente, ainda tenho 5 minutos, mas inscrevi-me pelo art. 70,
para, por volta das 15h30min, voltar à tribuna e falar mais a respeito
do assunto, e espero que possa fazê-lo. Digo aqui, com toda a
franqueza, com toda a sinceridade, com toda a transparência: não sou
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perseguidor de Promotores ou de ninguém do órgão do Ministério
Público do Estado. Muito pelo contrário, respeito o papel dos
Promotores, respeito o papel do Sr. Procurador-Geral. Acredito
piamente que se criou esse órgão e se deu força a ele para que seja o
guardião das leis neste Estado Democrático de Direito em que
vivemos no País. Agora, que as coisas estão tomando um rumo
assustador em Minas Gerais, isso sim. E por culpa da inércia dos mais
diversos representantes, seja do Poder Legislativo Municipal, do
Poder Legislativo Estadual ou do Poder Executivo, que ficam calados
ao ver uma aberração dessas ser cometida contra um Prefeito do
interior do nosso Estado, de uma cidade pequena. Pequena sim, mas
de homens de bem, de homens trabalhadores, de um Prefeito de bem,
de um Prefeito trabalhador.

Na sexta-feira, nessa mesma cidade, estaremos recebendo a visita
do Secretário Fuad Noman Filho, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, juntamente com o Deputado Federal Rafael Guerra, que
comigo também é votado lá. E, de acordo com a recomendação do Sr.
Promotor, ele também não pode fazer nenhuma manifestação. Esse
Promotor chegou ao ponto, Deputado Sargento Rodrigues - a quem
concederei um aparte -, de pedir à Prefeitura que recolhesse os
convites do evento que já haviam sido vendidos, dizendo que a
Prefeitura Municipal não poderia... Ele diz na sua recomendação:
“Considerando que a venda de ingressos de um “show” realizado pela
Prefeitura constitui forma de receita não prevista em lei, conforme a
Lei nº 4.320, de 1964, arts 9º e 11, desobedecendo o que nela está
previsto”.

Por desconhecimento dele, passarei a ler a definição dada pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: “O Tribunal de Contas
do Estado, na Consulta nº 47.282, de 1992, respondeu
afirmativamente quanto à cobrança de ingressos pela Prefeitura, logo
não há desrespeito à Lei nº 4.320 de 1964”. Esse Promotor pediu ao
Prefeito que recolhesse os convites que já estavam vendidos e fez
com que a Prefeitura e os seus funcionários recortassem o nome da
Prefeitura Municipal de todos os ingressos para o “show” que será
realizado na sexta-feira. Ele chegou a fazer esse papel ridículo. Daqui
a pouco, falarei pelo art. 70 para tratar desse assunto.
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero apenas
cumprimentar V. Exa. e dizer que está corretíssimo no seu
encaminhamento. Esta Casa tem o dever, não apenas constitucional,
mas também moral, de fiscalizar os Poderes. Certamente não será o
Ministério Público que ficará à margem dessa fiscalização.

Embora o Deputado Weliton Prado não esteja presente, outro fato
que quero mencionar diz respeito ao que aconteceu na cidade de
Coromandel, há cerca de 20 dias. A Promotora, à luz do dia, às 11
horas da manhã, determinou a apreensão dos cartazes do Deputado
Weliton Prado, aliás, pagos com verbas indenizatórias, o que é lícito
pois é publicidade do mandato em relação à Cemig. Ordenou a
apreensão do material sem mandado de busca e apreensão, apenas
com ordem dela. Portanto, mais um abuso cometido. Isso foi
comentado com o Procurador André Ubaldino nesta Assembléia.
Disse ao Procurador que estão extrapolando, que Promotora de
Justiça não tem que apreender material de publicidade de mandato de
Deputado sem ordem judicial. Mesmo que houvesse ordem judicial,
poderia ser contestada pelo que apregoa o Regimento Interno da
Casa, as resoluções internas. Portanto cumprimento V. Exa., aliás, é
esta Casa que precisa exercer essa fiscalização e cobrar do
Procurador-Geral de Justiça.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Só quero parabenizar o
Deputado Gustavo Valadares pelas considerações e gostaria de
sugerir a V. Exa. que solicite ao Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, a formação de comissão para ir até o Ministério Público, pois
vemos excessos e abusos todos os dias. Isso me fez lembrar da
minha campanha para Deputado e solicitei autorização para pintar um
muro em uma cidade próxima a Brumadinho. Peguei a autorização,
cheguei à cidade e pintei todos os muros que me foram autorizados.
As pessoas me disseram que eu seria condenado, porque o Juiz
fizera um acordo com os partidos para que não pintassem os muros.
Então eu questionei: “onde estava a lei?”. Estou agindo de acordo
com ela. E os muros ficaram. Os outros partidos e os outros
candidatos retiraram a propaganda, ficando apenas a minha. Entendo
que realmente está havendo um excesso. Defendo a proposta de V.
Exa. ao Ministério Público, de se fazer um trabalho com os
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Promotores que talvez tenham dúvidas no cumprimento da lei. Tanto o
Corregedor quanto o nosso Procurador-Geral Jarbas darão essa
orientação aos Promotores das cidades que estão abusando do poder
e que não compreendem, de fato, o que pode e o que não pode. É um
absurdo o que foi feito com o Prefeito da cidade de V. Exa. e também
com V. Exa. Precisamos tomar uma medida, pois a lei é clara. Isso
não é proibido, e V. Exa. tem razão. Portanto estou à sua disposição
para compor esta comissão.

O Deputado Gustavo Valadares - Obrigado, pelo aparte, Deputado
Célio Moreira. Sr. Presidente, estarei de volta à tribuna, pelo art. 70,
para tratar desse assunto. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
Deputados presentes no Plenário, comunidade que nos acompanha
pela TV Assembléia, cumprimento, de maneira muito especial, como o
fez Deputado Eros Biondini, do PHS, os trabalhadores da Fhemig que
se encontram conosco, nesta Casa Legislativa. Registro e reconheço
a luta de vocês. Tivemos oportunidade de realizar um grande debate
neste Parlamento sobre a situação dos designados da educação em
Minas Gerais. Sabemos que a situação de vocês se assemelha à dos
educadores, dos profissionais e dos professores. Aliás, aprovamos um
projeto de lei visando à resolução dessa questão.

Historicamente, o governo do Estado tem sido omisso - e ainda o é -
em relação aos contratados das diversas áreas do setor público de
Minas Gerais, por isso se precisa pensar em alternativas para essa
reivindicação que hoje os trabalhadores fazem aqui no Plenário.
Assim, em nome da Bancada do PT, registramos a nossa
solidariedade à luta e à presença de vocês. Essa é uma causa pela
justiça social. É claro que sabemos os limites e as dificuldades de se
fazer esse debate. Pela Constituição, ingressa-se no serviço público
por meio de concurso público. Por outro lado, está havendo, assim
como ocorreu com os designados da educação, uma avaliação dessa
situação. Muitas vezes, a lei é feita pela luta, pela organização e pela
presença. Solidarizamo-nos, então, com a luta de vocês, pelos anos
de trabalho dedicados ao serviço público em Minas Gerais,
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especialmente na área tão sensível e delicada da saúde. Parabéns
pela presença de vocês aqui!

Subo a esta tribuna para tratar de mais dois temas. Na quinta-feira,
Minas Gerais receberá, mais uma vez, o Presidente Lula, que tem
realizado uma caminhada pelo Brasil, pelas diversas Capitais e pelos
diversos Municípios, apresentando, inaugurando ou mesmo
anunciando as obras do PAC. Trata-se de um projeto de
desenvolvimento para o País, que abre oportunidade de geração de
emprego, possibilita acompanhar o bom desempenho da economia,
fazendo com que Municípios e Estados reduzam as desigualdades
sociais e regionais, implantando, enfim, uma infra-estrutura para
garantir o crescimento do País, que, em nosso entendimento, precisa
estar, cada vez mais, acima dos 5% do PIB, para gerarmos por ano,
pelo menos, 2 milhões de empregos com carteira assinada e assim
possibilitarmos oportunidades para a classe trabalhadora,
especialmente a juventude. Nessa vinda do Presidente Lula, ele
inaugurará obras do PAC, em Belo Horizonte, com o Prefeito
Fernando Pimentel. Estará, também, em Ribeirão das Neves, um dos
Municípios que mais precisam das políticas públicas dos governos
federal e estadual.

Anuncio a vinda do Presidente Lula a Minas Gerais, a fim de fazer
esse reconhecimento ao nosso Estado. Ressalto o bom momento que
vive o governo federal, especialmente no que se refere às políticas e
aos programas sociais a que têm acesso os Municípios brasileiros.
Essas políticas e programas têm melhorado a vida da nossa
população.

No momento em que o Presidente Lula vem, mais uma vez, a Minas
Gerais, convido esta Casa e o povo de Belo Horizonte para participar
dos eventos. Ao falar de políticas sociais, lembro que, na semana
passada, recebemos em Governador Valadares, minha cidade, o
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus
Ananias, que foi inaugurar o Restaurante Popular, cuja obra foi
iniciada no governo do saudoso ex-Prefeito João Domingos
Fassarella. Considerando-se a história política, a integridade e a
honestidade de uma pessoa que se dedicou ao serviço público em
nossa cidade e região, bem como em virtude da humanidade com que
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tratou o Município de Governador Valadares, por meio das políticas e
do seu exemplo de vida, nosso Restaurante Popular, inaugurado no
dia 9 de abril, recebeu exatamente o nome do ex-Prefeito João
Domingos Fassarella. Considerando-se a história que temos em
comum, a presença do Ministro Patrus em Governador Valadares foi
muito marcante. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Da mesma
forma, o ex-Prefeito João Domingos Fassarella esteve no MDS,
durante dois anos, com o Ministro Patrus, contribuindo para a
implantação das políticas sociais, do Programa Bolsa-Família, do
Sistema Único da Assistência Social em nosso país, especialmente
Minas Gerais. Parabéns, Governador Valadares! Parabéns,
trabalhadores, juventude, comerciários, que hoje recebem um
Restaurante Popular, com uma alimentação de qualidade,
balanceada, equilibrada, oferecida a R$1,00 a todos os seus
habitantes! Essa obra decorre de uma parceria com a Prefeitura, mas
a maioria dos recursos investidos vieram do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Relembro que o Presidente Lula estará aqui, na quinta-feira, e que o
Ministro Patrus esteve conosco na inauguração do Restaurante
Popular em Governador Valadares. Trarei à lembrança ainda uma
pessoa muito especial para Minas Gerais e para o governo do
Presidente Lula. Refiro-me à Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff,
pessoa dedicada ao Brasil e ao governo Lula, comprometida com o
PAC, extremamente competente, séria, dedicada às causas sociais de
Minas Gerais. Ela passou grande parte de sua vida no Rio Grande do
Sul, mas hoje se tem dedicado à implementação das políticas do
governo federal, especialmente o PAC.

Quero deixar aqui minha indignação, especialmente com o Senador
Mão Santa, que, de forma pejorativa, se dirigiu à Ministra Dilma, em
meu entendimento, a uma companheira de luta, uma mulher guerreira.
Ele faz uma referência à mulher que se dedica às causas públicas,
mas hoje menospreza, da forma como se dirigiu à Ministra Dilma, toda
a atuação das mulheres nas funções públicas brasileiras.

Quero deixar aqui, de público, em nome das mulheres, da nossa
bancada feminina nesta Casa Legislativa, o nosso desagravo, a nossa
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indignação e, principalmente, a nossa solidariedade à Ministra Dilma
Rousseff, e ainda, em nome dela, a todas as mulheres, todas as mães
e famílias, especialmente as mulheres que exercem função pública,
seja no parlamento, seja no Executivo, seja no Judiciário. Elas estão
assumindo os seus espaços de poder, a importância da atuação da
mulher, trazendo sua experiência de vida, sua sensibilidade social,
sua dedicação e principalmente sua competência e seu compromisso
com políticas públicas de qualidade e ainda o compromisso com a
maioria da população brasileira e também de Minas Gerais.

Dilma, quero parabenizá-la pela pessoa humana que você é, pelas
funções que hoje exerce no governo do Presidente Lula,
principalmente como mulher dedicada à causa pública brasileira. Em
seu nome, homenageio também todas as mulheres que têm essa
dedicação.

Registro também que, às vezes, o preconceito ainda reina em
muitos setores da sociedade em relação às mulheres que se
destacam no trabalho, especialmente na política. Não podemos deixar
que companheiros, muitas vezes setores conservadores da cidade,
façam referência pública às pessoas que têm esse trabalho sério e
digno no País, como também todos os que fazem esse mesmo
trabalho em Minas Gerais. A todas as mulheres que têm essa causa
pública como causa de vida e como ideal de servir quero deixar aqui a
minha solidariedade, e primeiramente à Ministra Dilma, assim como a
todas as mulheres trabalhadoras do País e de Minas Gerais.

Finalmente, quero registrar em nossa fala o momento importante
que vive o Brasil e também Minas Gerais; estivemos ontem
participando em Governador Valadares de uma grande audiência de
caráter regional, onde discutimos o programa Minas em Lixões.

Em 2005, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais realizou um dos
mais brilhantes seminários denominado “Lixo e Cidadania”, que
provocou o debate em grande parte das cidades mineiras, o que
resultou num conjunto de propostas que, até hoje, estão subsidiando o
projeto nacional da destinação final dos resíduos sólidos, o qual se
encontra em tramitação na Câmara Federal. Também está
contribuindo com proposições para o projeto de lei que se encontra
em tramitação na Assembléia Legislativa, para termos uma lei que
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cuide definitivamente dos resíduos sólidos no Estado de Minas Gerais.
Sabemos que, em Minas Gerais, há muitos Municípios que ainda não
resolveram o problema de seus lixões. Ainda há crianças nos lixões
em Minas Gerais, e não temos ainda aterros sanitários regulares e
controlados em nosso Estado. Na cidade de Governador Valadares,
houve um verdadeiro retrocesso em relação a isso. Tínhamos um
aterro sanitário controlado, uma coleta seletiva na maioria dos bairros
e uma presença forte da Associação dos Catadores de Materiais
Recicláveis na coleta seletiva, com trabalho, emprego e renda. Mas
hoje assistimos à volta de famílias ao lixão, em um aterro que se
tornou novamente um lixão, principalmente com a contaminação do
lençol freático das nossas águas, que vão em direção do Rio Doce,
pelo depósito das águas contaminadas desse novo lixão que se
formou em uma cidade do porte de Governador Valadares.

Ontem, na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, ficou
muita clara a necessidade de construção de um verdadeiro aterro
sanitário, de se fazer avançar a coleta seletiva, de respeitar o trabalho
e fazer a inclusão social dos nossos catadores que estão organizados
na Ascanavi, por meio da cooperativa, da Coopervale, principalmente
da nossa cooperativa de 11 associações de toda a região do Vale do
Rio Doce. Devemos cuidar especialmente para que o crime ambiental
não continue a existir em nossa cidade, muito menos em grande parte
das cidades de Minas Gerais, e para que haja consórcios. Assim,
definitivamente, a destinação final dos resíduos será ambientalmente
resolvida e haverá qualidade de vida em nossos Municípios.

Portanto faço esse registro e agradeço ao Deputado Almir Paraca e
a toda a equipe da Assembléia que esteve nesta importante audiência
pública e foi ao Vale do Rio Doce, a fim de realizar o debate sobre o
significado de restruturação dos sistemas municipais e regionais de
limpeza urbana e da qualidade de vida de toda a nossa população.
Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, tenho dois assuntos a tratar nestes 6 minutos, mas falarei
especificamente da questão da Fhemig, em função do exíguo espaço
de tempo.
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Estamos acompanhando a tramitação do projeto da saúde. Hoje
fomos procurados pela liderança dos servidores contratados da
Fhemig - muitos estão aqui. Esse assunto é importante e merece a
atenção e o empenho da Assembléia Legislativa. Todos nós sabemos
da importância do concurso público e sempre o defendemos aqui, mas
o Estado de Minas Gerais acumulou, ao longo dos anos, situações em
que houve processos de contratação em função de necessidade.
Hoje, seres humanos que estão há mais de 10, 12 e até 15 anos
trabalhando dignamente, recebendo baixos salários, prestando
relevantes serviços à população mineira, correm o risco de ter seu
sustento, seu salário ameaçado por um processo de demissão de
mais de 1.170 servidores, que ganham pouco, trabalham muito e
prestam importante serviço à população mineira, Deputado Gustavo e
Deputada Elisa, que me antecederam. Segundo informações do
movimento, existem hoje demandas que comportariam tanto os novos
concursados como ainda garantiriam o emprego daqueles que há
mais de 10, 15 anos colocaram o seu trabalho ao lado da saúde
pública no Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, venho aqui, da tribuna, solicitar principalmente às
Lideranças do governo nesta Casa que, junto à Oposição, possamos
abrir um canal de diálogo e de entendimento entre os trabalhadores, a
direção da Fhemig e a direção da área da saúde do governo do
Estado, para que, daqui para a frente, não se contrate mais, em
respeito ao concurso público, para o adequado preenchimento das
vagas existentes. É preciso que se busquem formas, socialmente
justas, para garantir o emprego e o sustento para 1.170 trabalhadores
e trabalhadoras do Estado de Minas Gerais. Sabemos da carência da
área da saúde, ou melhor, da carência desses servidores, portanto
seria possível fazer a incorporação dos concursados, garantindo a
presença dos contratados. Aliás, houve uma situação similar na área
da educação, em que esta Assembléia votou um projeto para
regularizar a situação dos contratados dessa área. Por unanimidade,
viemos aqui, desta tribuna, para dizer que defendemos o concurso
público, sem nos esquecermos de que existe uma questão social
inserida nesse contexto.

No caso da educação, com certeza o número de servidores
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contratados era de 10 a 15 vezes maior, e a situação está sendo
resolvida. Então por que não resolver a situação de 6 mil, 5 mil
servidores contratados da saúde, uma vez que não passa desse
número o universo de contratados? Por que não garantir o emprego
para esses 1.170 servidores contratados, que trabalham muito e
ganham pouco? Eles não ganham nenhum salário de marajá ou um
salário para não irem trabalhar. São pessoas que estão lá, debaixo de
sol e de chuva, no dia-a-dia, trabalhando no seu limite.

Venho aqui, Sr. Presidente, de público, solicitar que, nesse conjunto
de negociação que envolve inclusive a manutenção da jornada de
trabalho de 30 horas, esses servidores sejam respeitados. Num
momento em que o Brasil cresce e que o Presidente Lula gera tantos
empregos, não podemos, em Minas Gerais, colocar 1.170
trabalhadores no olho da rua. Existem aqui Deputados do governo, da
Oposição e de todos os partidos que se solidarizam com essa causa.
Reitero o apelo ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, pessoa
sensível que é, para defender o emprego desses dignos trabalhadores
da área da saúde. Devemos convocar, sim, os concursados, mas
também preservar o emprego dos contratados, já que na área da
saúde há carência de pessoal. Espero que, daqui para a frente, não
se contrate mais ninguém, a não ser por concurso público, mas que se
preserve o emprego dessas pessoas que hoje estão trabalhando no
sistema de saúde de Minas Gerais. 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 de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Projeto de Lei nº 2.255/2008, das Deputadas Cecília Ferramenta e
Maria Lúcia Mendonça, tenha sua tramitação alterada para Projeto de
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Lei Complementar nº 40/2008, em razão da natureza da matéria, e
seja, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, anexado
ao Projeto de Lei Complementar nº 21/2007, do Deputado Weliton
Prado, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 15 de abril de 2008.
José Henrique, 2º-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 2.208 a 2.213/2008, da Comissão de Política
Agropecuária, 2.214 a 2.216/2008, da Comissão de Saúde, e 2.217 e
2.218/2008, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Segurança Pública -
aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em 14/4/2008, do Projeto de
Lei nº 2.154/2008, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e dos
Requerimentos nºs 2.145/2008, do Deputado Tiago Ulisses,
2.156/2008, do Deputado Carlin Moura, e 2.147 a 2.149/2008, da
Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso VII do art. 232 c/c o art. 140 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Adalclever Lopes, solicitando que
o Projeto de Lei nº 2.133/2008 seja encaminhado à comissão seguinte
a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer; e, nos termos do inciso XXI do art. 232
do Regimento Interno, requerimento do Deputado João Leite e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o
Estado de Israel pelos 60 anos de sua criação.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente,

solicitando da Prefeitura de Nova Lima cópia dos seguintes
documentos: processo de licenciamento do empreendimento de
terraplanagem e aterramento de responsabilidade da Empresa Top
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Empreendimentos Ltda. em área de acesso e vizinha ao Bairro Jardim
da Torre, nesse Município; termo de embargo da referida obra e sua
justificativa; e planta da área mostrando a via de acesso que,
conforme informação do representante da Prefeitura, estaria sendo
recuperada pelo empreendimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, reiterando solicitação de
informações ao Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado de Minas Gerais - Recivil - sobre os valores
repassados a cada serventia para compensação aos registradores
civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos praticados em
decorrência de lei e complementação de receita bruta mínima mensal
das serventias deficitárias, nos termos do art. 35 da Lei nº 15.424, de
30/12/2004. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Jayro Lessa, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Gustavo Valadares. A Presidência defere
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a
palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, volto à tribuna para
falar, mais uma vez, a respeito de atos cometidos por alguns
Promotores, na minha opinião por desconhecimento da legislação
eleitoral vigente no País, e não por má-fé, até que me provem o
contrário. Injustiças estão sendo cometidas por eles contra alguns
Prefeitos do nosso Estado.

Em meu pronunciamento durante o Grande Expediente, eu já havia
dito que o Promotor Christiano Leonardo Gonzaga Gomes
encaminhou recomendação ao Prefeito Municipal de Peçanha, Sr.
Rangel de Queiroz Filho, para tratar de assunto referente a um evento
cultural, um “show” que vai ocorrer na cidade na próxima sexta-feira,
para comemorar e inaugurar o muro que circunda o Parque de
Exposição do Município de Peçanha. Acho que, nos 15 minutos de
que disponho, tenho tempo para ler a Recomendação no 03/2008, do
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Promotor. (- Lê:)
“O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do

Promotor de Justiça da Comarca de Peçanha, no uso de suas
atribuições legais, com fundamentos na Constituição da República e
no art. 67 da Lei Complementar no 3.494; considerando que o lazer
em todos os níveis é princípio constitucionalmente assegurado na
Constituição da República e arrolado entre os direitos sociais;
considerando que a Banda Calypso se apresentará na cidade de
Peçanha no dia 18/4/2008 para um “show”; considerando que, no
ingresso do referido “show”, consta que a realização será feita pela
Prefeitura; considerando que, no cartaz de divulgação do “show”,
também consta a realização pelo governo municipal;...” Até então, ele
não se equivocou em nada; está tudo certo. Mas “considerando que a
venda de ingressos de um “show” realizado pela Prefeitura constitui
forma de receita não prevista em lei, conforme a Lei no 4.320/1964,
arts. 9º e 11, desobedecendo ao que nela está previsto...”, aí temos o
primeiro equívoco do Promotor. Como já tive oportunidade de dizer,
Presidente, o Tribunal de Contas do Estado, pela Consulta no 47.282,
de 1992, respondeu afirmativamente quanto à cobrança de ingressos
pela Prefeitura. Logo, não há desrespeito à Lei no 4.320, de 1964, Sr.
Promotor.

“Considerando que qualquer ato que viole uma lei enseja a
aplicação do art. 11, I, da Lei no 8.429/92; considerando que as penas
para quem viola o art. 11 da Lei no 8.429/92 são aquelas previstas no
seu art. 12, III, entre elas a perda da função pública e a suspensão
dos direitos políticos; considerando que mesmo aquele que não é
mais agente público responde pelas penas da Lei no 8.429/92,
conforme seu art. 3o;...” Não vejo equívoco nisso. O Promotor está
muito bem fundamentado. Ele leu a Lei no 8.429 e, até agora, não
errou, Presidente.

“Considerando que o administrador público se submete aos
princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, conforme o art.
37, “caput”, da Constituição da República;...” O agente público, ao
menos daquele Município, atua dessa forma, Sr. Promotor, se o
senhor ainda não o conhece.

“Considerando que a publicidade de atos do poder público não
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podem ter caráter pessoal...” Desafio o Promotor de Justiça da
Comarca de Peçanha: onde, nos convites e cartazes relativos à festa
da próxima sexta-feira, há qualquer menção de caráter pessoal ao
Prefeito ou a outro agente político? Fica esse desafio ao Sr. Promotor.
Não existe. O que existe é menção à Prefeitura Municipal de Peçanha,
que apóia e co-realiza o evento cultural que será realizado na próxima
sexta-feira; não há menção de caráter pessoal. Em momento algum,
foi citado o nome do Prefeito Municipal ou de qualquer Vereador,
Deputado, representante ou agente político daquele Município.

“Considerando que o descumprimento do art. 37 da Lei no 8.429...”
Até agora, ele vem sempre se referindo à Lei no 8.429. A respeito
dessa lei, o senhor não errou, Sr. Promotor.

“Considerando que o Sr. Osmar Vieira Martins mandou confeccionar
os ingressos do referido “show”, fazendo constar o nome da Prefeitura
Municipal de Peçanha...” Isso é óbvio, Sr. Promotor. A Prefeitura é a
proprietária do Parque de Exposição da cidade. Quando cedeu o
Parque de Exposição para o “show”, para esse evento cultural, passou
a ser apoiadora, patrocinadora do evento, Sr. Promotor. É por isso
que o nome da Prefeitura está no convite e nos cartazes. Em
momento algum, saiu o nome do Prefeito da cidade.

“Considerando que tal ato perpetrado pelo Sr. Osmar...” Que fique
bem claro que esse Sr. Osmar, Deputado Zezé Perrella, é o co-
responsável, com a Prefeitura, pelo evento da próxima sexta-feira, de
trazer a Banda Calypso para a cidade de Peçanha. Ele diz que o Sr.
Osmar Vieira Martins viola o Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que faz publicidade enganosa. Sr. Promotor, onde há publicidade
enganosa? Explico a todas as pessoas que estão nos acompanhando
pela TV Assembléia e nas galerias e aos nobres pares que ele diz que
há propaganda enganosa porque é divulgado que a Prefeitura é que
está realizando isso. Ela está sim; foi ela que murou o Parque de
Exposição. Se não houvesse o novo muro, não poderia haver “show”
porque não poderia ser cobrado ingresso. Não há como segurar a
entrada de pessoas sem a cobrança de ingresso, se não há muro. Foi
a Prefeitura que bancou isso. A Prefeitura é dona do Parque de
Exposição e não cobrou um centavo para ocorrer o “show”. Sr.
Promotor, onde está a propaganda enganosa dita pelo senhor?
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“Considerando que a não-feitura da contrapropaganda...” Nem lerei
o restante. Ele recomenda várias coisas, entre elas, Deputado Zezé
Perrella, que todas as pessoas que entrarem no Parque de Exposição
recebam uma contrapropaganda dizendo que a Prefeitura nada tem a
ver com o evento. Não se pode citar nome de agente político, nome
de ninguém. Está aqui, por meio da Recomendação nº 03/2008, do Sr.
Promotor da Comarca de Peçanha.

Sr. Promotor, a legislação eleitoral é clara. Parafraseando o Arnaldo
César Coelho, Deputado Zezé Perrella, a regra é clara. O processo
eleitoral acontece nos meses de julho, agosto, setembro, até o dia 5
de outubro próximo, quando a eleição será realizada. Estamos em
abril, Sr. Promotor. Nem o Prefeito Municipal nem os Vereadores são
candidatos à eleição até que a convenção confirme os nomes deles. A
convenção, Sr. Promotor, só acontece de 10 a 30 de junho. O senhor
está mal-informado, está cerceando um direito, está agindo e
ultrapassando, e muito, as normas constitucionais do nosso país.
Tenho a obrigação de alertar não só a população de Peçanha para
esses atos cometidos mas a população do nosso Estado. Mais do que
isso, tenho a obrigação de alertar ao Sr. Procurador-Geral, a quem
solicitarei uma audiência para, quem sabe, antes até da próxima
sexta-feira, esclarecer com ele essa recomendação de um dos seus
Promotores. Estou na minha obrigação de alertar o Sr. Procurador-
Geral de Justiça. Isso não pode ocorrer. Por conta de atos de
truculência e de autoritarismo como o desse Promotor, que
desconhece a legislação eleitoral vigente no Brasil, é que, a cada dia
que passa, o Ministério Público, tão respeitado, é questionado
constantemente pelos quatro cantos do nosso país.

O Deputado Inácio Franco (em aparte) - Agradeço o aparte, Sr.
Deputado, e o parabenizo pelo pronunciamento. Digo mais: o
Ministério Público está exagerando. O corporativismo que existe
nesse órgão é assustador. Tenho um problema com a Promotora na
minha cidade de Pará de Minas, já há algum tempo; venho mostrando
à Corregedoria, à Ouvidoria e ao Ouvidor-Geral o abuso que vem
acontecendo em nossa região com relação ao Ministério Público.

O que vemos é o corporativismo. Temos sentido isso. Encontra-se,
na Casa, em votação, uma proposição do Governador do Estado que
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transfere as custas processuais das ações - 50% vão para o Tribunal
de Justiça, e os outros 50%, para o Ministério Público. No final do ano
passado, votamos suplementação orçamentária daquela Casa.
Tivemos a Proposta de Emenda à Constituição nº 17, que ainda está
“sub judice”. Falou-se muito sobre imunidade parlamentar. Não é isso.
O que queremos é regulamentar o serviço do Ministério Público.

Na época, vimos vários Prefeitos de diversas regiões do Estado de
Minas Gerais reclamarem da ação do Ministério Público. Temos de
combater o exagero. O Promotor de Justiça que propõe ação civil
pública contra um político precisa ter a certeza do que está propondo.
De quatro em quatro anos, o político vai ali e faz um vestibular e
precisa prestar contas dos seus atos à população. O que faz o
Ministério Público? Antes de propor uma ação civil pública contra
aquela pessoa, chama a imprensa para mostrar e divulgar, às vezes,
algo completamente irregular e incorreto. Muitas vezes, o gestor
público está com a razão. Aliás, temos visto isso com muita
freqüência. Se o Promotor de Justiça que propõe ação civil pública
contra qualquer pessoa, seja um político, seja um cidadão, perder a
causa, tem de responder por ela. Não podemos deixar que o Estado,
no caso de o Promotor perder uma ação, responda por aquilo. Isso
está errado. Finalizando, gostaria de parabenizar, mais uma vez, o
nobre Deputado Gustavo Valadares. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Solicitarei essa audiência ao Sr.
Jarbas Soares, Procurador-Geral de Justiça. Além disso, convidarei
parlamentares dos mais diversos partidos para que façam essa visita
comigo e tenham essa audiência com o Procurador-Geral, a fim de
tratar deste assunto, de suma importância: o abuso que vem sendo
cometido por alguns Promotores no interior do Estado para com os
Prefeitos, usando como justificativa o ano eleitoral. A nossa legislação
eleitoral é clara e diz que a eleição se iniciará em julho deste ano e irá
até 5 de outubro, dia da eleição. Solicitarei ao Procurador-Geral que
reveja essa recomendação do Promotor da Comarca de Peçanha,
onde estarei na próxima sexta-feira.

Seguirei o que o nosso Prefeito Rangel determinar. Se ele quiser
fazer pronunciamento, nós o apoiaremos e também faremos
pronunciamento; se ele quiser respeitar essa recomendação, vamos
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respeitá-la também. O que for da vontade do Sr. Prefeito Municipal
será feito por mim, mas que fique claro, gravado nos anais desta
Casa, que, no dia 15/4/2008, um parlamentar subiu à tribuna desta
Casa para, mais uma vez, alertar o País, o Estado Democrático de
Direito em que vivemos, a todos que vivem neste país de que está
havendo abuso por parte de alguns Promotores, que estão
ultrapassando as suas obrigações e as normas constitucionais e
legais do País, do Estado e dos Municípios. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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
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, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembléia,
servidores, nesta segunda parte, em que retorno à tribuna, gostaria de
tratar de um assunto que diz respeito ao meu Partido, o PT. No último
dia 13 de abril, o PT realizou um encontro municipal de delegados
para discutir a tática eleitoral a ser adotada na Capital do Estado,
governada pelo PT, desde 1993, quando era Prefeito o hoje Ministro
Patrus Ananias. No último dia 13, o PT tomou, a meu ver, uma
decisão absolutamente equivocada. O PT, tendo no governo municipal
um Prefeito considerado hoje como um dos mais bem avaliados do
País, a maior bancada de Vereadores, um Presidente da República
como o Lula, com presença significativa na cidade e com a melhor
avaliação que um Presidente já teve nos últimos tempos,
parlamentares estaduais e federais votados na Capital, uma
administração muito bem avaliada e sendo o Partido mais bem
avaliado em Belo Horizonte, tomou a decisão de não lançar candidato
a Prefeito. Vejam bem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, um partido
que há 16 anos governa a Capital, aprovado pela maioria da
população, resolveu não lançar candidato a Prefeito porque quer
concretizar uma aliança com o partido que é o maior adversário do
Presidente Lula, Presidente do PT.
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Então, Sr. Presidente,  como  petista filiado há praticamente 22 anos
nesse Partido - mais da metade da minha vida -, tendo a honra de ter
integrado a equipe do ex-Prefeito Patrus Ananias como seu Chefe de
Gabinete, como seu Secretário de Desenvolvimento Social, queria
manifestar a minha discordância quanto à decisão do PT, no dia 13 -
um dia até simbólico, Deputado Rêmolo -, a de abrir mão de continuar
tendo um Prefeito em Belo Horizonte, e quanto ao processo, que foi
equivocado desde o início. Havia uma comissão eleitoral do PT, que
foi desconsiderada. A tese não foi divulgada pelas instâncias do
Partido; tomamos conhecimento dela pela grande imprensa.

Os partidos da base aliada do governo Lula, os aliados de primeira
hora, não foram ouvidos. Lideranças, como os Ministros Luiz Dulci e
Patrus Ananias, mais da metade da bancada federal, parte da
bancada estadual, metade da bancada municipal não foram ouvidos
nesse processo, que foi atropelado.

E aí faço uma crítica fundamental, Deputado Gustavo Valadares,
que é pré-candidato: o processo não discute programa de governo,
não discute os problemas do dia-a-dia do cidadão, discute nome:
“Qual partido será cabeça de chapa? Quem será o vice? Quem será
candidato em 2010?”. É isso que se discute. Não se discute o
problema do transporte, do metrô, da violência, da questão social. Não
se discute nada disso. Qualquer ampliação de aliança deve ter um
alicerce programático.

Vou externar minha opinião pessoal: não tenho problema com
ampliação de aliança. Considero importante o apoio político do
Governador do Estado. O Governador Aécio tem uma postura em
relação ao governo Lula diferente da posição do PSDB nacional. O
Governador Aécio valoriza o diálogo e estabelece parcerias
administrativas benéficas para o Estado de Minas Gerais.

Não sou contra o diálogo político, seja a médio prazo ou seja no
plano local, entre o PT e o PSDB. Chegamos a considerar a hipótese
de ter o PSDB na chapa, assumindo claramente a aliança, não
usando subterfúgio de partido neutro, até porque não existe partido
neutro. Todo partido político tem programa, opinião, ainda mais em se
tratando de um partido tão honrado e digno como é o Partido
Socialista Brasileiro - PSB -, de longa tradição, que brindou Belo
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Horizonte com uma das figuras públicas mais extraordinárias deste
país, nosso querido amigo, sempre Prefeito, Dr. Célio de Castro, que
muito nos honrou à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, contando
sempre com o nosso apoio.

Por outro lado, um partido que é o mais bem avaliado da Capital
poderia ter apresentado um nome para o conjunto dos partidos
aliados; poderia ter considerado uma aliança com o PSDB até na
chapa, desde que alicerçada por um programa de governo em que
ficasse nítido para a população de Belo Horizonte que o projeto
democrático popular, o Orçamento Participativo e a escola integrada
continuariam em Belo Horizonte e que as nossas referências
programáticas seriam mantidas e aperfeiçoadas.

Uma aliança precisa ter conteúdo político e programático. Em
nenhum momento, o processo primou por esse cuidado; assim,
desvalorizou o PT e suas lideranças. O PT de Minas, de BH, poderia
ter nomes competitivos, que contassem com o apoio de todo o partido
e dos partidos aliados. Não concordo com a tese de que o PT não
teria outra alternativa; pelo contrário, além da desvalorização do
partido, os nossos aliados de primeira hora também foram
desconsiderados.

São eles partidos que estiveram conosco nas derrotas, partidos que
compartilharam conosco o governo municipal, partidos que, no pior
momento do governo Lula, estiveram firmes, lutando até contra o
“impeachment” do Presidente, arquitetado pelos partidos adversários.
Assim, abandonam-se os aliados históricos para incorporar os
adversários do Presidente Lula.

Mas não são estreitos. Considero que o PSDB de Minas e,
principalmente, o Governador têm uma característica diferente do
PSDB nacional. Portanto, reitero: não somos contra a tese de
incorporação do apoio do Governador, desde que seja num processo
inclusivo, que contemple os partidos da base aliada, que respeite, de
fato, as bases do PT. Não foi isso o que aconteceu. Temos ainda o dia
27 para selar a nossa tática eleitoral.

E aqui gostaria de fazer um comentário: li hoje, na imprensa, que
alguns parlamentares estão dizendo que a incorporação, Deputado
Gustavo Valadares, de partidos da base aliada do governo Lula
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acontecerá aqui - a chapa em Belo Horizonte está pronta. Alguns
parlamentares estão se achando com o direito de fazer isso. Vão
trocar a participação aqui, em Belo Horizonte, pela vaga no interior.
São cidades importantes como Montes Claros, Juiz de Fora. São
cidades importantíssimas em Minas, onde o PT é muito forte. Será
que isso já foi combinado com o PT desses Municípios? Estão
negociando a tática eleitoral desses Municípios para resolver o
equívoco do processo de Belo Horizonte. Acho até que seja uma
espécie de exportação do método impositivo a outras cidades do PT
de Minas. Espero que isso não aconteça. Espero que as direções
municipais de Juiz de Fora e de Montes Claros, até mesmo de outras
cidades, fiquem bastante alertas. Sei que devo estar sendo
acompanhado por militantes do PT. Fiquem de olho, pois podem estar
trocando a tática eleitoral do seu Município em reuniões aqui, em Belo
Horizonte, para resolver o problema de Belo Horizonte.

Gostaria de externar, por isso, a minha decepção com o último
encontro realizado, do qual não participamos. Aliás, o processo de
escolha de delegados foi dos piores, sem debate político, precedido
de filiações em massa, inclusive questionadas nas instâncias estadual
e nacional. Mas diria também, com uma ponta de otimismo, que ainda
há tempo, pois teremos o dia 27. Evidentemente a decisão, conforme
a tática eleitoral do PSB e do PT, limita o campo de construção de
alternativas. Mas alternativas existem. O Presidente Lula fez um
apelo, levantou reflexões importantes, solicitou que fosse considerada
a opinião de Ministros mineiros, de partidos da base aliada, sugeriu
que o processo fosse reconsiderado. Será que nem o Presidente Lula
será ouvido, a maior liderança política do País e do nosso partido?
Não acredito. Não acredito.

Espero que o bom-senso prevaleça. Temos um Prefeito dos mais
competentes, uma gestão digna de elogios, 16 anos de avanço nas
políticas sociais e urbanas. O PT mineiro tem tudo para se afirmar.
Talvez esteja faltando uma dose de bom-senso. Temos que agir sem
excluir ninguém, incorporando politicamente, sim, o apoio do
Governador, que tem peso político na Capital, que tem um
relacionamento diferenciado com o Presidente Lula, mas sem colocar
interesses de curto prazo, interesses políticos, ainda que legítimos,



762

acima de projetos coletivos. O fortalecimento do PT, do projeto
democrático popular atende ao cidadão de Belo Horizonte. E,
pensando no cidadão belo-horizontino, faço este pronunciamento.
Espero que aqueles que conduzem o processo da sucessão municipal
pensem que a unidade do PT é um patrimônio que não pode ser
dilapidado. 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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputados,
Deputadas, caros telespectadores da TV Assembléia. Sr. Presidente,
subo à tribuna para fazer um agradecimento ao Deputado Weliton
Prado, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, por ter acatado praticamente todas as emendas
parlamentares no projeto de reestruturação do Judiciário. Na minha
cidade, incluímos mais três varas. Estão sendo criadas entrâncias
especiais em 16 cidades. Em contato com o Presidente do Tribunal,
Desembargador Orlando Adão, disse-lhe que nós, Deputados, não
poderíamos abrir mão desse processo por conhecermos
profundamente as nossas cidades, as nossas regiões e as
necessidades de justiça do nosso povo. Na próxima comissão em que
esse projeto aportar, temos que participar um pouco mais para evitar
que o relatório aprovado na Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização seja alterado. Por que digo isso, Sr. Presidente?
Porque o último bastião da democracia, o derradeiro, aquele no qual
todos confiam, aquele para o qual as pessoas, no momento de maior
desespero, apelam, é a Justiça. A Justiça de Minas precisa de uma
ampliação para que nos dê um pouco mais de garantia de que o
cidadão, ao recorrer a ela, tenha-a à disposição. Ainda não temos isso
por completo, embora o Poder Judiciário tenha trabalhado muito bem,
a Amagis tenha se esforçado, modernizações estejam sendo feitas,
especialmente no tocante aos precatórios. Arranjos têm sido feitos,
acertos, conciliações importantes. Neste mês, o Estado começou a
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pagar o precatório dos velhinhos em razão da nossa interferência na
Assembléia. Trabalhamos por uma lei que prioriza as pessoas com
mais de 65 anos em se tratando do recebimento dos precatórios
alimentícios. Temos tomado uma série de providências para melhorar
o sentimento de apoio que a população tem, ou deve ter, com a
aplicação da Justiça. Os operadores do direito precisam de um
reforço. Há, nesta Casa, uma discussão que começou bem, que trata
da redistribuição dos valores das custas processuais. A proposta que
nos chega premia apenas uma divisão muito singela de 50% para o
Tribunal e 50% para o Ministério Público. Precisamos alterar isso e já
nos posicionamos para que realmente o Tribunal de Justiça administre
50% desses recursos, mas que os outros 50% sejam divididos entre a
Defensoria Pública e o Ministério Público. Por quê? Porque a
Defensoria Pública tem o papel de advogar para o mais pobre e é, da
esfera dos operadores do direito, a entidade que tem menos recursos
à sua disposição, embora, no governo Aécio Neves, tenham-se
colocado à disposição instrumentos, equipamentos, espaços físicos,
além de se dobrar praticamente a remuneração do Defensor Público.
Ainda há muito o que fazer. O pobre, o analfabeto, o semi-analfabeto,
o pobrezinho, o coitadinho, tem como advogado o Defensor. É
preciso, pois, que ele tenha condições operacionais junto ao sistema
jurídico para que esse segmento seja melhor defendido.

Então, neste instante, o meu destaque é para o fato de que estamos
apreciando esse projeto, que já passou por duas comissões e passará
por mais duas. Aproveito este espaço para dizer aos nossos
conterrâneos do interior que os Deputados estão preocupados com
dois aspectos. O primeiro refere-se à manutenção das emendas
apresentadas pelos parlamentares, objetivando ampliar o número de
comarcas, o número de Juízes, criando entrâncias especiais nas
cidades-pólo mais importantes, com mais de 150 mil habitantes, para
que a Justiça seja melhor aproveitada pelo cidadão como um todo. O
segundo diz respeito ao projeto de lei que redistribui as verbas
referentes às taxas judiciárias, a fim de que sejam distribuídas de
forma mais equânime entre os órgãos do Poder Executivo, que são o
Ministério Público e a Defensoria, e a Justiça, com 50%.

Achamos que esses dois instrumentos são muito importantes para
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que, a partir do próximo ano, Minas Gerais seja modelo para o Brasil.
Muitos avanços foram feitos na área do Judiciário. Quero fazer um
destaque em relação a essa expectativa.

Na semana passada, comentamos aqui a respeito da prisão dos
Prefeitos. Dissemos que, no prazo máximo de uma semana, eles
estariam soltos porque, na verdade, não cometeram crime algum. Se
crime houve, foi praticado por seus advogados em conluio com um
Juiz que vendia sentenças. Todos os Prefeitos, à exceção do de Juiz
de Fora, estão soltos, com suas defesas prontas. Até o momento,
nenhuma prova contundente foi apresentada de que houve desvio de
recursos públicos. Os recursos carreados às contas das Prefeituras,
com base nas sentenças judiciais, saíram do caixa do Tesouro
Federal para o caixa do Município. O que se discute é se o preço do
contrato de honorários feito pelos Prefeitos era justo. Há uma certa
liberdade de contratação. A própria Lei nº 8.666 diz que, ao contratar
advogado, engenheiro especialista em alguma área, vale o notório
saber. Não há, portanto, necessidade de licitação. A contratação de
advogado é legal. É necessário ser uma pessoa da sua confiança.
Você pode contratá-lo independentemente de licitação, afastando o
risco de ter um recém-formado completamente incompetente para
defender uma causa importante de uma Prefeitura.

Então a imprensa divulgou. Teremos o resultado. Ao final, teremos
exatamente o que falávamos na semana passada: os Prefeitos
inocentados. Houve um transtorno imenso com tudo isso, pois,
politicamente, a Polícia Federal destruiu esses Prefeitos. Já são
ladrões, e não foram sequer processados. Ainda se está na fase
investigatória, mas são todos ladrões. Não sei, Sr. Presidente, a quem
serve ou ao que serve fazer esse dano tão irreparável na imagem do
político.

Eu dizia, numa palestra que fiz na Faculdade de Direito Milton
Campos, que o grande equívoco da sociedade é achar que todo
político é ladrão. Quando chega a eleição, temos a mudança do
Prefeito, do Governador, do Presidente da República, dos Senadores,
dos Deputados Federais e Estaduais.

Certamente, aqueles que chegam a esta Casa são representantes
do povo, pois foram eleitos com o voto do povo. Quando, em um
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pronunciamento qualquer, faço uma crítica mais contundente a algum
setor, conforme aconteceu na semana passada, costumo receber “e-
mails” desaforados em meu gabinete, aos quais respondo: gostaria
que você dissesse isso ao Deputado no qual votou, se é que você se
lembra em quem votou. Falo assim porque a maioria das pessoas não
sabe em quem votou nas últimas eleições. Se fizermos uma pesquisa
nas ruas, descobriremos que, em 10 pessoas, 9 não saberão em
quem votaram nas últimas eleições. Prego o voto responsável; as
pessoas têm de saber em quem votaram, têm de conhecer o político
em quem votaram.

Aqui, na Assembléia, bem como no Congresso, todo mundo defende
financiamento público de campanha para acabar com a corrupção. No
entanto, não se consegue acabar com ela; pelo contrário, sairá mais
dinheiro do caixa do governo para o bolso dos políticos. A única forma
de acabar, reduzir a corrupção é partir para o voto distrital. Porém,
quem deixará isso acontecer? Os atuais Deputados Federais? Claro
que não! Eles compraram votos no Estado inteiro. Fizeram-no por
telefone. Logo, a eles não interessa haver um distrito eleitoral; não
lhes importa haver uma região na qual trabalhe e com a qual possua
vínculos.

Cito o caso interessante de Margareth Thatcher, Primeira-Ministra
da Inglaterra por 11 anos. Todos sabem que ela, estivesse na Índia,
na China, no Brasil, nos Estados Unidos, tinha um compromisso de,
aos sábados, às 10 horas da manhã, estar na igrejinha do Condado
de Rochester, onde era Deputada. Então, tinha de prestar contas.

No dia em que votarmos um pouco mais conscientemente,
especialmente nos nossos Deputados Federais, já que são eles que
fazem as leis federais, teremos o voto distrital. Qual é a vantagem do
voto distrital? É que o cidadão conhecerá de fato as pessoas nas
quais irá votar. Essas pessoas, obrigatoriamente, terão de residir, ter
domicílio eleitoral na sua região. A legislação brasileira é tão falha
que, conforme noticiado nos jornais, um cidadão foi Prefeito pela
quarta vez da seguinte maneira: foi Prefeito primeiro em um Município
e, quando faltava um ano para as eleições seguintes, mudou-se para
outro Município. Continuou agindo assim, até ser Prefeito de quatro
Municípios diferentes. Portanto, a lei eleitoral está uma bagunça, mas,
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na hora de discuti-la, os políticos não debatem objetivamente aquilo
que realmente é importante.

Conhecemos muito bem a política, pois sigo essa carreira há trinta e
tantos anos. O passeio dos políticos por todos os Estados é algo que
me assusta. Em cada Estado, eles passeiam, negociam com
Prefeitos, Vereadores e lideranças comunitárias, compram votos -
alguns pagam, outros não - elegem-se e depois se esquecem de
coisas importantes. Por exemplo, dezenas e dezenas de artigos da
Constituição Federal de 1988 ainda não foram regulamentados.
Deixaram de mostrar claramente à população que ainda não saímos
da ditadura militar de 1964, já que a medida provisória substituiu o
decreto-lei, que entra em vigor imediatamente. Diante disso, os
Deputados ajoelham-se.

Ontem assisti, no programa do Jô Soares, a uma entrevista do
Presidente do Senado, segundo o qual, lamentavelmente, enquanto
não acabarmos com a medida provisória, o Senado não terá controle
da situação. Então está tudo invertido, errado. Como políticos,
pagamos um preço altíssimo, por meio das críticas feitas pela
população, que, aliás, está correta, está errando apenas o foco. A
classe política realmente precisa mudar seu comportamento, mas é
necessário estabelecer como fazê-lo. É preciso saber o que é
Executivo, Judiciário e Legislativo. Quais são as verdadeiras funções
de cada Poder? No dia em que acabaram com a disciplina OSPB nas
escolas, fizeram com que o Brasil passasse a ser analfabeto político.
Não se ensina mais às mocinhas e aos rapazinhos o funcionamento
da estrutura do Estado. Não há outra forma de termos um país, uma
pátria, se não houver democracia. Todos os regimes fechados,
socialistas e comunistas, faliram.

A democracia é difícil e complicada, mas é o melhor regime, no qual
o povo tem o poder de escolher os seus governantes. Se o nosso
povo escolhe errado, é um problema que deve ser muito discutido. Por
isso há esse espaço aqui, da Assembléia, onde discutimos esses
assuntos importantes de um modo um pouco mais profundo, Sr.
Presidente, porque nos levam a alertar a nossa população.

Hoje, por exemplo, está em minha cidade, Teófilo Otôni, o Expresso
da Cidadania, da Assembléia Legislativa, para dar aulas de política
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para os jovens, sem a participação dos políticos. Não fui, assim como
outros políticos também não foram. Até pedi aos Vereadores que não
comparecessem, para deixar os cientistas e sociólogos darem aula de
política para os meninos. Estão em Teófilo Otôni, fazendo um belo
trabalho. Já rodaram pelo Estado inteiro. O Expresso da Cidadania
será encerrado aqui. Estão tentando fazer com que os jovens
despertem para a vida pública e nos ajudem a melhorar o sistema por
meio da melhoria das pessoas, com a melhoria dos seus
representantes.

Podemos dizer hoje, com a maior tranqüilidade, que temos maus
representantes porque foram estes que elegemos. A culpa é nossa.
Se erramos ao votar, temos de corrigir mais à frente. É preciso prestar
atenção. Até hoje, não recebi um “e-mail” desaforado - e recebi muitos
no ano passado, quando fiz críticas à atuação do Ministério Público.
Mas não recebi nenhum “e-mail” desaforado de meus eleitores porque
eles me conhecem. Fui votado exclusivamente em minha região. Não
busquei voto em outra parte do Estado porque acho que o voto
distrital deve ser feito na prática, se não puder ser feito do ponto de
vista legal.

Sr. Presidente, considero importante a formação política dos jovens.
Quero cumprimentar a direção da Mesa, da qual V. Exa. participa,
pela organização do Expresso da Cidadania, porque estamos dando
um exemplo para a sociedade. Se todos os educadores, profissionais
liberais, pessoas mais conscientes, dirigentes de entidades de classe
e representantes de associações comunitárias pudessem, por um,
dois ou três dias na semana, discutir política antes das eleições e
mostrar o melhor caminho, certamente melhoraríamos muito o perfil
do político brasileiro pela melhoria da qualidade do candidato ao cargo
do parlamentar que nos representaria.

Sr. Presidente, agradeço esta oportunidade para falar desse assunto
que acho sobejamente importante, mas sobretudo ressalto ao nosso
Líder do Governo e peço o seu apoio para que esse projeto do
Judiciário não seja alterado nas demais comissões, para que
possamos ampliar a justiça em benefício dos mais pobres do nosso
Estado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
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Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos
que nos acompanham aqui, na Assembléia, e pela TV Assembléia e,
de um modo especial, os servidores públicos que aqui estão, da
Fhemig e de outras instituições que muito respeitamos, entendemos
como extremamente justas as suas reivindicações. Cumprimentando-
os, queremos dizer do nosso compromisso de aqui, na Assembléia
mineira, não apenas debater as idéias e os projetos, mas buscar
soluções efetivas para os problemas que afetam a todos os mineiros.
Se não formos capazes de resolver os problemas que afetam os
nossos servidores, com certeza fracassaremos na busca de resolver
os problemas de todos os mineiros. É preciso tratar o servidor público
com dignidade, buscar resolver os problemas que afligem a sua vida,
para termos um serviço público de qualidade, atendendo ao nosso
povo. É essa a função do Estado que se organiza para o povo. O
Estado se organiza para o povo; o Estado não pode se organizar para
os políticos, para os partidos ou para quem exerce o poder. A
estrutura do Estado tem de estar a serviço do povo. Quem presta esse
serviço? Em última instância, é o servidor que efetivamente está frente
a frente com o cidadão.

Já encontramos uma solução para o problema das nossas
professoras e das serventes escolares. No início deste ano, visitei
várias escolas estaduais, e com que alegria encontrávamos algumas
serventes e professoras que viviam situação semelhante a essa dos
servidores da Fhemig, com 10, 15, 20 anos de serviços prestados,
mas com a insegurança de, a qualquer momento, ficarem
desempregados, sem poderem nem aposentar, às vezes até com 60
anos de idade. Votamos aqui um projeto, e a lei está em vigência,
trazendo mais tranqüilidade. Portanto os servidores que aqui estão
buscam o direito sagrado de ter seu trabalho respeitado. É óbvio que
temos de achar uma solução. Não vamos pregar para os servidores
um discurso demagógico, dizendo que é fácil, que basta votarmos
uma lei amanhã, e está tudo resolvido.

O Deputado Getúlio Neiva, com a experiência que tem, lembrou que
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o Congresso Nacional tem de agir, não pode ficar refém das medidas
provisórias e literalmente não trabalhar para resolver as demandas da
nossa população. Essa questão que envolve os servidores da Fhemig
e vários outros tem um complicador constitucional, mas isso não
significa que não haja solução. A Constituição já foi modificada
inúmeras vezes, o que não é muito bom, mas ela deve existir para
servir à população como um todo, e não para subjugá-la, não para
prejudicar o  cidadão. Nesse caso, fica uma vez evidente que o
Estado - não este ou aquele governo -, por mais de décadas, mantém
uma pessoa contratada, não estabelece concurso público. E depois de
20 anos, o servidor simplesmente é demitido, numa situação de
absoluto desespero? Precisamos encontrar solução. Estejam certos
de que terão a nossa solidariedade.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Domingos
Sávio, quero acolitar V. Exa. em seu pronunciamento tão oportuno
nesta tarde e solidarizar-me com os funcionários da Fhemig que vivem
esse problema e vieram a esta Casa hoje para buscar um socorro, um
auxílio, já no auge do desespero de tantos anos vividos e trabalhados,
sem terem sua situação funcional regularizada. Conheço bem esse
assunto e digo que, infelizmente, não é apenas o pessoal da Fhemig
que passa por isso, mas também outras categorias profissionais do
Estado. Nesta semana, fui procurado por Agentes Penitenciários,
agentes socioeducativos que trabalham em penitenciárias, presídios e
casas de recuperação de adolescentes da Secretaria de Defesa
Social do Estado de Minas Gerais também há dois, três, cinco ou seis
anos, com contrato administrativo. Entra ano, sai ano, e eles correm o
risco de terminar o tempo exaurindo suas forças, sem saúde, tendo de
deixar o serviço, sem perspectiva de aposentadoria.

O Estado, o Governador Aécio Neves, tem de dar uma solução a
esse problema, ainda que seja da mesma forma como ocorreu com o
dos professores do Estado de Minas Gerais, dos contratados, dos que
estavam transitórios e foram efetivados por lei aqui, nesta Casa. Foi
preciso criar uma lei para que todos aqueles que têm um tempo maior
de trabalho, sob contrato administrativo, fossem concretamente
efetivados. É o pessoal da Fhemig, são os Agentes Penitenciários,
são os agentes socioeducativos. Essa chaga social não pode
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perdurar. Não é possível, em 2008, estarmos aqui, Deputado Getúlio
Neiva, vivendo a mesma situação, como há 20 anos. Esse problema
parece não ter solução. V. Exa. está de parabéns ao tomar a frente
em defesa do interesse do pessoal da Fhemig. Eu acrescentaria os
Agentes Penitenciários da Secretaria de Defesa Social. Vocês podem
contar com a nossa solidariedade.

O Deputado Domingos Sávio - Para concluir minha reflexão com a
louvável e grande contribuição do nobre Deputado Luiz Tadeu Leite,
apenas acrescento que, em benefício de que essa tese não seja
levada a sério nem seja acolhida como demagógica, de quem está
jogando para a platéia... Esse não é o meu estilo. Os Deputados que
convivem comigo sabem disso. Preocupo-me com os problemas com
o objetivo de ver a solução deles. E é por isso que gostaria de
acrescentar um aspecto. Precisamos e vamos estar ao lado de vocês,
da Fhemig e de outros órgãos públicos, que estão aí há décadas,
portanto com tempo para se aposentarem, mas com contratos
precários. Aliás, como podemos falar em contrato precário, se alguns
já estão há 20 anos no serviço, como é o caso das serventes
escolares.

Por outro lado, para que não sejamos reféns daquele argumento que
diz que estão querendo novamente instalar o “trem da alegria”, ou
seja, um Estado que não leva a sério o princípio constitucional do
concurso público, quero deixar claro que sempre fui e continuo sendo
radicalmente a favor do concurso público, embora saiba que
precisamos resolver o problema de vocês. Então, para isso, é
necessário que o Estado pare com esse negócio de ficar contratando
sem concurso. É preciso que o Estado aja com firmeza e deixe bem
claro que essa é uma situação que exige solução, em razão do
passado de erros que foram cometidos pelo Estado, e não pelos
servidores públicos. Quem errou foram os administradores anteriores
ao Aécio Neves. Agora, vivemos numa época em que não temos visto
novas contratações na Fhemig, não é verdade? Aliás, todos os
servidores da Fhemig se manifestam concordando comigo. Hoje o
governo já faz concursos para a Fhemig. O governo Aécio Neves está
certo, ele tem de continuar fazendo concursos, mas ele também não
pode abandonar à própria sorte ou à infelicidade aqueles que já deram
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boa parte da sua vida para trabalhar para o povo mineiro. Dessa
forma, é preciso resolver o problema dessas pessoas, mantendo-se
firme na decisão de fazer concursos públicos, para que o serviço
público seja administrado com absoluta imparcialidade, sem
apadrinhamento nem clientelismo, porque o serviço público é para o
povo, e não para privilegiar o governante que ali está apenas
temporariamente. Portanto, contem conosco.

Aproveito para dizer que, nos próximos dias, vou me reunir com a
Secretária de Planejamento, Renata Vilhena, ocasião em que farei
essa defesa. Também levarei outro propósito, visto que essa
audiência foi pedida porque já passou da hora de haver um tratamento
mais justo para os meus colegas de profissão, para os médicos-
veterinários e para os servidores do IMA. Não se trata de mera ação
corporativa. Digo isso com a consciência absolutamente tranqüila, até
porque, infelizmente, já não exerço a profissão de médico-veterinário
há mais de uma década. Lamentavelmente, porque adoro essa
profissão. Foi a profissão que escolhi e com a qual me realizei como
ser humano e profissional.

Cuidar daqueles que mereceram a atenção e o carinho de São
Francisco de Assis é bem mais fácil que a missão que assumi
atualmente de tentar representar os meus irmãos, os cidadãos e as
cidadãs. Em síntese, ser veterinário foi sempre mais fácil e até
prazeroso, mas a vida trouxe-me outra missão. E hoje digo isso como
Deputado, e não como veterinário. Um Deputado ciente de que é
inaceitável que um médico-veterinário, após sair da faculdade com os
seus quase 25 anos - isso se ele se formar muito jovem, como eu me
formei jovem, porque só na faculdade são cinco anos no mínimo, e
pagando universidades caras -, após dedicar toda uma vida, possa
ganhar mil e poucos reais por 8 horas de serviço, com dedicação
exclusiva para lidar com uma atividade insalubre, que expõe sua vida
a riscos. Sabemos que se trata de uma atividade fundamental para a
saúde de todos os seres humanos. Quem hoje que me ouve não
comeu nem bebeu algum produto de origem animal? Com certeza,
100% dos ouvintes fizeram isso, ou seja, beberam leite ou comeram
ovo ou alguma carne ou produto que tenha na sua produção algum
ingrediente de origem animal. Quem está preparado para



772

acompanhar, fiscalizar e garantir a qualidade desses alimentos são os
médicos-veterinários, e não só na inspeção, mas também no IMA, por
ocasião do acompanhamento das zoonoses e das doenças
transmitidas pelos animais aos seres humanos.

Esses profissionais já estão a ponto de cruzar os braços, e eu diria
que com muita justiça, embora não defenda essa alternativa como
primeira. Portanto, levarei esse apelo. Exerço com um amor e uma
dedicação enormes minhas funções como Líder do Governo do nosso
grande Governador Aécio Neves, mas não tenho nenhum
constrangimento em me bater por causas que, entendo, não estão
sendo cuidadas como deveriam. Nesse caso, há demora excessiva.
Já me prometeram solução no ano passado, mas os meus colegas
veterinários e o pessoal do IMA já estão descrentes. Levarei à
Secretária Renata Vilhena esse apelo, como também o dos
profissionais da Fhemig, a causa dos que estão contratados há muitos
anos. Espero que o governo aja com a firmeza que vem agindo nos
anos anteriores. Problemas históricos, que pareciam não ter solução,
o Governador está enfrentando e solucionando. Acredito no nosso
Governador e na Secretária Renata Vilhena, extremamente
competente. Com a orientação do nosso Vice-Governador, Antônio
Augusto Anastasia, haveremos de encontrar uma solução também
para esse.

Quero concluir fazendo referência à oportunidade que a Assembléia
me deu de representar o Parlamento mineiro no III Congresso
Internacional do Método Ressequier, que aconteceu na Itália, há uma
semana. Foi um momento extremamente rico de aprendizado e uma
oportunidade de levar a palavra do Parlamento mineiro. Trataram de
uma questão essencial para todo ser humano, especialmente para o
serviço público: a humanização e a relação com o ser humano no
atendimento da saúde e da educação, especialmente. Esse método
pode e deve ser aplicado nas relações interpessoais das mais
diversas atividades humanas, principalmente aquelas em que o
profissional vai acolher, tratar, educar, cuidar de outro ser humano. Às
vezes, a gente se esquece de cuidar da forma como se faz isso. Às
vezes, pensamos que apenas as técnicas das ciências físicas,
biológicas, exatas, ou mesmo as humanas, podem explicar ou orientar
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o profissional adequadamente para exercer plenamente a profissão e
levar a melhor educação e a melhor saúde ao cidadão. Esse método
abre perspectivas novas e eficazes. Um dos profissionais presentes, o
Dr. Rossini, da minha querida Divinópolis, mencionou que esse
método só pode ser traduzido pela palavra “amor”, esse sentimento
universal que nos remete aos grandes mestres. Ele foi muito feliz ao
relatar as próprias experiências como ortopedista, aplicando esse
método e vendo os resultados não apenas na teoria, mas na prática.
Estavam também presentes o Dr. Luiz Carlos, neurocirugião; a Dra.
Eliana, médica; a Dra. Cláudia, fisioterapeuta, todos de Divinópolis.
Havia também profissionais de Goiás, do Paraná, de Santa Catarina -
uma boa comitiva do Brasil -, da Itália, da França, da Espanha, de
vários países do mundo e, para a minha alegria, vários profissionais
do Brasil, mostrando que esse método está ganhando força aqui.
Acredito que, em Minas, tenhamos um ambiente propício não só no
Parlamento mineiro, mas também no governo, para que experiências
como essa sejam aplicadas de forma eficaz para melhorar a educação
e   saúde.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Fiz questão de ouvi-lo
atentamente e, mais uma vez, quero parabenizá-lo. V. Exa. expôs, de
maneira muito adequada, a situação dos servidores contratados da
Fhemig.

Acho perfeitamente possível caminharmos para uma proposta que a
meu ver é a do bom-senso: daqui para a frente, não se admite
nenhum tipo de contratação fora do concurso público; mas, por uma
questão social e de necessidade do próprio serviço público, essa seria
uma forma de regularizar e preservar o emprego desses trabalhadores
que prestam serviços ao cidadão mineiro na área da saúde, têm uma
remuneração baixa e estão lá há 10, 12 ou 15 anos. Temo que, com a
demissão desses servidores, alguns concursados sejam chamados,
mas a necessidade de pessoal apareça novamente e novas formas de
contratação voltem a acontecer, para resolver a situação do poder
público na área da saúde. Temos de buscar um entendimento. Nesse
caso, não há base de governo ou Oposição: somos defensores do
emprego e desses dignos trabalhadores. Que possamos caminhar de
mãos dadas pela resolução dessa questão, eminentemente social, em
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defesa do emprego e a favor da vida dos mineiros. Parabéns,
Deputado! Estamos juntos nessa luta.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao Deputado André
Quintão as palavras, e ao Presidente, a tolerância. Pela
impossibilidade de tempo, deixo para trazer no próximo
pronunciamento mais detalhes sobre essa representação do
Parlamento mineiro, que procuramos fazer da melhor maneira
possível, nesse congresso sobre o Método Ressequier. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes às galerias, querido Deputado
Domingos Sávio, com quem tenho a honra de dividir uma cadeira
neste Parlamento - desde já, cumprimentando V. Exa. e solidarizando-
me com suas brilhantes palavras -, senhores e senhoras que nos
acompanham pela TV Assembléia, boa tarde. Agradecendo o tempo
que me foi concedido, ocupo este microfone e o Plenário desta Casa
para dizer, em primeiro lugar, que Minas Gerais, com o Governador
Aécio Neves, está de parabéns pelos investimentos que vem fazendo
na área de segurança pública, seja pela criação de novas vagas no
sistema penitenciário do Estado, seja pelo investimento no material
humano que temos nas Polícias Civil e Militar ou no sistema
penitenciário, seja pelo aparelhamento das forças policiais de Minas
Gerais. Fica aqui a admiração e a gratidão do povo mineiro pelo que o
Governador Aécio Neves vem fazendo frente ao governo do nosso
Estado. Ocupo esta tribuna, nesta tarde, em nome do DEM, mais
especificamente para fazer uma ressalva a respeito da Subsecretaria
de Administração Penitenciária do Estado de Minas Gerais, que, no
entendimento deste parlamentar, está acéfala, sem um comando
capaz e à altura das políticas que vêm sendo desenvolvidas da área
de segurança pública do nosso Estado. Está acéfala porque temos, na
figura do respeitável Subsecretário Genilson Zeferino, um homem que
não entende nada de segurança pública e muito menos da
administração do sistema prisional de nosso Estado. Na tarde de hoje,
ainda venho fazer uma grave denúncia, que demonstra como essa
Subsecretaria está acéfala. Quando constatamos, na Comissão de
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Segurança Pública da Assembléia Legislativa, que foi empenhado e
pago por aquela Subsecretaria de Administração Penitenciária um
valor ajustado de R$1.168.000,00 para a compra de sistema de
bloqueador de celular para a Penitenciária Nélson Hungria, e que esse
equipamento nem sequer foi instalado, formulamos um requerimento,
mas até hoje não obtivemos resposta sobre o que foi feito com o
dinheiro do povo mineiro. Ainda, Sr. Presidente, senhores e senhoras
que nos acompanham pela TV Assembléia, temos hoje o grave
problema da superlotação de cadeias, que atinge todos nós, do
Estado de Minas Gerais, apesar de Minas Gerais, por meio do
trabalho do Governador Aécio Neves, ser o Estado que mais abre
vagas em toda a Federação, em todo o nosso país. Não é de hoje que
temos o problema, em várias penitenciárias, - conforme o referido
requerimento, apresentado na Comissão de Segurança Pública -, de
detentos fazendo revista nos próprios detentos. Aí vem a pergunta, o
porquê de rebeliões, o porquê de mortes em presídios. Temos fotos
que não param de chegar até nós. Foram feitos requerimento, pedido,
o assunto foi exaustivamente debatido com o nosso Subsecretário,
mas infelizmente, Sr. Presidente, até hoje não obtivemos respostas.
Para concluir, Sr. Presidente, fizemos também um requerimento, por
meio da Comissão de Segurança Pública desta Casa, para que a
Subsecretaria de Administração Penitenciária nos informasse os
nomes e o critério das empresas que estariam instalando detetores de
metais nas unidades penitenciárias de nosso Estado. Mais uma vez,
veio o descaso dessa Subsecretaria. Infelizmente, Sr. Presidente, a
Lei de Execução Penal no Estado de Minas Gerais também está
sendo deixada ao relento. Quando vemos problemas como detentos
fazendo revista nos próprios detentos e superlotação carcerária no
Estado de Minas Gerais - apesar de Minas Gerais ser hoje o Estado
que, por meio do Governador Aécio Neves, mais investe em criações
de vagas no nosso país - é preciso fazer a seguinte ressalva: o nosso
sistema penitenciário está sendo conduzido - digo mais uma vez o que
tenho falado na Comissão de Segurança Pública - pela Subsecretaria
de Administração Penitenciária com extrema incompetência, uma vez
que temos, em aproximadamente 42 unidades prisionais em nosso
Estado, 27 Diretores que não cumprem o requisito básico da Lei de
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Execução Penal, em seu art. 190, no que diz respeito a ter diploma de
nível superior em Direito, Psicologia, Pedagogia ou Ciências Sociais.
Dessas 42 unidades prisionais, 27 estão em situação irregular. Se a
lei está errada, que possamos adequá-la e fazer com que novas
normas sejam criadas para ocupação. Sr. Presidente, enquanto existir
norma, lei, exigimos que seja cumprida e que pelo menos uma
resposta nos seja dada pela Subsecretaria de Administração
Penitenciária. Por esse motivo, ao encerrar as minhas palavras e
sentir-me exaurido, exausto, ignorado como parlamentar, tendo
deixado ao relento e ao descaso um instrumento que tenho por meio
da Comissão de Segurança Pública, requerimento formulado há mais
de oito meses, e ainda sem resposta, não me cabe outra alternativa.
Quero dizer que, como conhecedor que sou da política pioneira de
segurança pública que o nosso Governador vem fazendo, talvez a
melhor do Brasil e da América do Sul, não me cabe outra alternativa,
Sr. Presidente, a não ser adotar, com extremo pesar, em nome do
Democratas nesta Casa, a partir de hoje, a postura de fazer passar
pelo crivo dos meus colegas nesta Casa proposta de uma CPI do
Sistema Carcerário. Não podemos mais protelar tamanho descaso e
desconsideração, tamanha falta de respeito de uma Subsecretaria que
nem sequer mantém um diálogo com os parlamentares da área da
segurança pública desta Casa. Comunico que, a partir desta data, o
Democratas estará imbuído dessa função de pedir a CPI do Sistema
Carcerário no Estado de Minas Gerais, graças ao Sr. Genilson
Zeferino, que, a meu ver, não tem competência para ocupar a
Subsecretaria de Administração Penitenciária. Era o que tinha a
considerar. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão.

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 16, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

8/4/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Guedes, Inácio Franco (substituindo este ao Deputado Djalma
Diniz, por indicação da Liderança do BPS) e Carlos Mosconi
(substituindo o Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a deliberar sobre proposições da
Comissão. 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 1.953/2007 (relator:
Deputado Gil Pereira), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.130, 2.131 e 2.136/2008. 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 Eros Biondini, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão e da Comissão de
Participação Popular para debater o transporte 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, 15 de abril de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Paulo Guedes.

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

1.041/2007
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a entidade denominada Obras Sociais da
Paróquia de Santana, com sede no Município de Itaúna.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionaidade 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 1.041/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade denominada Obras Sociais da Paróquia de Santana, com
sede no Município de Itaúna, sociedade civil sem finalidade lucrativa,
que tem por objetivo promover assistência social, recreativa, cultural,
médica e dentária aos segmentos mais carentes da região.

Sua atuação busca melhorar a qualidade de vida das pessoas
desprovidas, amparando-as principalmente nos momentos de maior
necessidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.041/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.441/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação para
Valorização Ambiental e Social Cachoeirense, com sede no Município
de Cachoeira de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/8/2007 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 1.441/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação para Valorização Ambiental e Social
Cachoeirense, com sede no Município de Cachoeira 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 (veja-se alteração
datada de 12/1/2008) determina, no § 2º do art. 1º, que o exercício de
qualquer cargo da Diretoria, departamentos ou conselhos não será
remunerado; e no art. 48 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade municipal,
estadual ou federal, com objetivos idênticos ou semelhantes, de fins
não econômicos e, preferencialmente, com registro no Conselho
Municipal específico de Cachoeira de Minas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.441/2007.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.990/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe

tem como objetivo dar denominação ao Distrito Industrial Uberaba III,
localizado no Município de Uberaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.990/2008 tem como escopo dar a

denominação de Engenheiro Wagner do Nascimento ao Distrito
Industrial Uberaba III, localizado no Município de Uberaba.

Quanto à competência normativa, as matérias que só podem ser
reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art.
22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica 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
enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,
que, além de atribuir ao Legislativo a competência para dispor sobre a
matéria, estabelece a exigência de que o homenageado seja falecido
e tenha prestado relevantes serviços à comunidade e de que inexista
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.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.990/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito
Alves - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.026/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a União das Associações de
Moradores de Mariana - Uamma -, com sede no Município de
Mariana.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.026/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a União das Associações de Moradores de Mariana.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 36, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
instituições congêneres do Município de Mariana, legalmente
constituídas, para ser aplicado em finalidades similares; e, no art. 38,
que é vedada a remuneração aos ocupantes de cargos da diretoria e
do conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.026/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -
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Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.119/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública 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.

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 2.119/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Movimento de Promoção Social dos Bairros São Geraldo, Caetano
Furquim, Casa Branca e Mariano de Abreu, com sede no Município de
Belo Horizonte, que tem como finalidade precípua a melhoria da
qualidade de vida dos seus associados e da comunidade em geral.

Para atingir seus objetivos realiza estudos, pesquisas, seminários e
congressos, com a finalidade de obter dados que possam subsidiar
iniciativas relacionadas com a situação social na área de sua atuação,
promove ações nas áreas da saúde, da educação, da cultura, do
esporte e do lazer, combate a fome e a pobreza, assiste o menor
carente e formula e implementa programas de orientação e formação
profissional.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.119/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.147/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro Infantil Edna Costa, com sede
no Município de Almenara.

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 2.147/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Infantil Edna Costa, com sede no Município de Almenara,
que tem como finalidades a proteção à saúde da família, da gestante,
da infância e da velhice e o combate à pobreza nas às famílias de
baixa renda.

Na consecução de suas metas, proporciona a seus assistidos
alimentação, assistência médica, atividades psicopedagógicas e de
caráter educativo. Cuidando das crianças, libera seus pais para o
trabalho, o que possibilita melhoria dos rendimentos e da qualidade de
vida da família.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.147/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.191/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 180/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município de
Acaiaca.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.191/2008 tem como escopo seja dada a

denominação de Escola Estadual Professor Martins à escola estadual
localizada na Rua Sebastião Patrício, no Município de Acaiaca.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está
consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior. É  a chamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico 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
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,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.191/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.192/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 181/2008, 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 Serrania.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.192/2008 tem por escopo seja dada a

denominação de Escola Estadual Diretor Nélson Rodrigues à escola
estadual localizada na Rua Coronel Antônio Faustino, 681, Centro, no
Município de Serrania.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao Município,
por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está
consagrada no § 1° do art. 25 da nossa 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 dispõe
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sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público
do Estado. Em seu art. 2º, essa norma determina que a escolha do
homenageado deve recair em nome de pessoa falecida 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° 2.192/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.193/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 182/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual localizada no Município de São
Sebastião do Rio Verde.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.193/2008 tem por finalidade dar a

denominação de José Ribeiro Mira à escola estadual localizada na
Rua José Victor da Fonseca, 107, Centro, no Município de São
Sebastião do Rio Verde.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
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no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao Município,
por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25 da
nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta
tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da
União 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 dispõe
sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado
seja falecido e 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 nem 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° 2.193/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.194/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 183/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo dar denominação a escola estadual localizada no Município
de Araguari.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.194/2008 tem como finalidade dar a

denominação de Escola Estadual Padre Eduardo Jordi à Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EJA situada no Município
de Araguari.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está
consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior. É  a chamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,
que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o
homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços
prestados à coletividade.

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

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.194/2008.
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Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.195/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 184/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município de
Araçuaí.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.195/2008 tem como escopo seja dada a

denominação de Escola Estadual Terezinha Gonçalves dos Santos à
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EJA localizada no
Município de Araçuaí.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está
consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior. É  a chamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,
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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
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° 2.195/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.198/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 187/2008, 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 Mutum.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.198/2008 tem por escopo seja dada a

denominação de Escola Estadual Erotildes Hubner Borges à Escola
Estadual de Ocidente, localizada na Rua D, nº 34, no Município de
Mutum.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao Município,
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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 está consagrada no §
1° do art. 25 da nossa Lei Maior. É a chamada compe tência 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 dispõe
sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público
do Estado. Em seu art. 2º, essa norma determina que a escolha do
homenageado deve recair em nome de pessoa falecida 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° 2.198/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.202/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Brasileira
Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas - Abraço - Três
Pontas, com sede nesse Município.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.202/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso
de Drogas - Abraço - Três Pontas.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 2º do art. 6º,
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a associação congênere devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a uma entidade pública e,
no art. 28, que os membros da assembléia geral, da diretoria, do
conselho comunitário e da comissão fiscal não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.202/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

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

2.204/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Sócio-Cultural e
Esportivo Alecrim Dourado, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/3/2008 e
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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 2.204/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Sócio-Cultural e Esportivo Alecrim
Dourado, 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 e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
26, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de gratificação,
bonificação ou vantagem pecuniária; e, no art. 36, que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, legalmente constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.204/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.205/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Ipanema, Santa Rosa & Cia., com sede no
Município de Igarapé.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 28/3/2008, vem a
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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 2.205/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores dos Bairros Ipanema, Santa Rosa &
Cia., com sede no Município de Igarapé.

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. 25, I, do seu estatuto determina que a
entidade não remunera as atividades de seus Diretores, Conselheiros,
instituidores e sócios; e o art. 27 dispõe que, em caso de sua extinção,
o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.205/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.206/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Luchesi e Adjacências - Ambla -, com sede no
Município de Bambuí.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/3/2008 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 2.206/2008 tem como escopo declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Luchesi e
Adjacências, com sede no Município de Bambuí.

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. 27, que as
atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores e associados
serão inteiramente gratuitas; e, no art. 31, que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.206/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.208/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.208/2008, da Deputada Elisa Costa, tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores de
Central de Minas - Amorcem -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 29/3/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.208/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Amorcem.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 49 que, caso
seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere reconhecida como de utilidade pública federal,
estadual ou municipal, e o art. 51 dispõe que ela não remunera seus
cargos diretivos ou consultivos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.208/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.209/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
e Amigos do Residencial Vale Verde - Amarv -, com sede no
Município de Ipaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2008 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.209/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do
Residencial Vale Verde, com sede no Município de Ipaba.

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, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social; e no art. 28, que as atividades dos seus
Diretores, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou sócios não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou
benefícios a qualquer título.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.209/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.747/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe
estabelece normas para o exercício da prestação de serviços de
manobra e de guarda de veículos e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua
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aprovação na forma desse substitutivo.
Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento fixa normas para o exercício do serviço

de manobra e estacionamento de veículos, comumente oferecido nas
grandes cidades a clientes de bares e restaurantes, casas noturnas e
a convidados de eventos particulares.

Entre outras disposições, estabelece o projeto a responsabilidade
solidária entre as empresas prestadora e tomadora de tal serviço (art.
4º), a proibição de utilização da via pública para o estacionamento dos
veículos manobrados (art. 3º) e a obrigatoriedade de contratação de
seguro contra incêndio, furto, roubo e colisão dos veículos
manobrados (inciso V do art. 2º).

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, afirma que
diversos dispositivos da proposição invadem a competência legislativa
privativa tanto da União quanto do Município, e apresenta o
Substitutivo nº 1, com o qual concordamos, que preserva a única idéia
capaz de ser viabilizada por meio de lei estadual, qual seja o
estabelecimento da obrigatoriedade de contratação de seguro contra
furto, dano e roubo de veículo sob a responsabilidade da pessoa
jurídica prestadora do serviço de manobra e guarda de veículo. Essa
Comissão salienta, também, que projeto de lei anterior tramita na
Casa sob o nº 351/2007, estabelecendo a mesma obrigação aos
estacionamentos privados, porém não pode ser emendado, em virtude
de já ter sido encerrada a sua discussão no 2º turno, no Plenário,
onde se encontra pronto para a ordem do dia.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ratifica o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, salientando a
remissão feita no Substitutivo nº 1 ao Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, contido na Lei Federal nº 8.078, de 1990, no que se
refere às penalidades a serem aplicadas aos destinatários da norma.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, compete
informarmos que a proposição em apreço não provoca impacto no
Orçamento público, porquanto disciplina relações entre particulares,
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não gerando nenhuma despesa para o erário.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.747/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n ° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.978/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Estado de Minas Gerais a pagar compensação e pensão
indenizatória por danos materiais e morais às famílias das vítimas
fatais dos incêndios ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos
Municípios de Ponte Nova e de Rio Piracicaba.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a Comissão de Direitos
Humanos opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que
apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em tela estabelece que o Estado de Minas Gerais

pagará indenização no valor de R$20.000,00 a cada uma das famílias
das vítimas fatais dos 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 também prevê o pagamento de
pensão correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente no País.

Os fatos ocorridos nas cadeias públicas de Ponte Nova e de Rio
Piracicaba vitimaram 33 detentos, e denunciaram as mazelas das
condições de guarda de presos nas unidades da Polícia Civil no
Estado. A Comissão de Direitos Humanos destacou alguns desses
problemas: edificações adaptadas, sem condições de segurança para
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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 e guarda de presos sem
prestação de assistência psicossocial, jurídica e educacional, o que
afronta o disposto na legislação de execução penal vigente.

Em sua análise jurídico-constitucional, a Comissão de Constituição e
Justiça entendeu não existirem óbices à tramitação da matéria. A
Comissão de Direitos Humanos, por sua vez, julgou conveniente
aumentar os valores tanto da indenização quanto da pensão e
apresentou a Emenda n.º 1, alterando para R$40.000,00 o valor da
indenização e para um salário mínimo o valor da pensão indenizatória.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto causará
impacto aos cofres públicos. Além da indenização inicial que deverá
ser paga a cada família das vítimas, haverá uma despesa de caráter
continuado, decorrente da pensão indenizatória a ser paga,
mensalmente, até a data em que a vítima completaria 65 anos de
idade; no entanto, tal gasto, representa pouco em relação à magnitude
do Orçamento do Estado, podendo ser assumido pelo Tesouro
Estadual.

Vale ressaltar que o art. 3º do projeto prevê que, àqueles que se
enquadrem no rol de beneficiários da indenização e que já se
encontrem em litígio judicial visando ao pagamento de compensação
e ou pensão em razão dos incêndios ocorridos na cadeias públicas, é
facultado receber a compensação e a pensão indenizatória de que
trata o projeto, desde que firmem transação a ser homologada no
juízo competente dando plena e geral quitação de todos os danos
sofridos para nada mais reclamar. Esse compromisso visa a evitar que
as partes interessadas ingressem na justiça contra o Estado, o que
poderia ocasionar despesas indenizatórias ainda maiores para os
cofres públicos.

Finalmente, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão
de Direitos Humanos, que aumenta o valor da indenização e da
pensão indenizatória. Sugerimos manter os valores da proposta
original. De acordo com a justificativa constante na Mensagem
147/2008, que encaminha o projeto, os valores usados como
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parâmetro da indenização baseiam-se em recente jurisprudência nas
condenações em processos que tinham por objetivo a reparação por
danos morais e materiais em casos de morte; no entanto, entendemos
ser difícil e subjetivo estabelecer o valor de uma indenização por
danos materiais e morais, como pretende o projeto. Nesse sentido, o
Ministro José Augusto Delgado, do Superior Tribunal de Justiça, em
artigo no qual reflete sobre o regime tributário das indenizações
(http://bdjur.stj.gov.br/) ressalta: “Não há pretensão de equivalência
entre a pecúnia estabelecida a título de indenização e o dano sofrido”.
(...) “jamais a morte de um filho será compensada para o pai por
qualquer valor que seja; o que se busca é uma relação de
aproximação, não se devendo jamais esquecer que a impossibilidade
de avaliação material da dor não pode ser tomada em prejuízo da
vítima, mas sim em benefício desta. O que se almeja é simplesmente
dar ao menos alguma compensação para que a aflição, a humilhação
e a dor sofrida não fiquem ignoradas em nome da impossibilidade de
avaliação econômica do sofrimento moral”.

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

1.978/2008, no 1º turno, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão
de Direitos Humanos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.064/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 2.064/2008
torna obrigatória a adaptação dos sistemas de telecomunicações e de
informática para serem operados por pessoas portadoras de
necessidades especiais e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
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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 determina que todas as unidades da administração

direta e indireta possuam pelo menos um equipamento de
telecomunicação e um de informática adaptados de forma a serem
utilizados por pessoas portadoras de deficiência.

As tecnologias da informação e do conhecimento avançam
rapidamente, tornando-se imprescindíveis em várias áreas da vida
social, em especial no mundo do trabalho. Ter as habilidades e
competências próprias para a utilização dessas tecnologias é
necessário para a inserção das pessoas no mercado de trabalho. É
importante que a adoção dessas tecnologias esteja acompanhada de
mecanismos que permitam às pessoas portadoras de necessidades
especiais se adaptarem às mudanças no mundo do trabalho, que
trazem impactos não apenas para o setor privado, mas também para
a administração pública. Nesse aspecto, as razões que motivaram a
apresentação da proposição encontram respaldo em diversos
princípios da Constituição da República, como a integração das
pessoas portadoras de deficiência à vida comunitária (art. 203, IV).

Deve-se, contudo, verificar se o comando normativo está adequado
para atender à finalidade pretendida. Parece-nos que a determinação
de que todas as unidades da administração tenham pelo menos um
equipamento a ser utilizado por pessoas portadoras de deficiência
auditiva ou visual impõe um ônus elevado para a administração, sem
um correspondente benefício para os destinatários da norma. Basta
pensar que cada gabinete parlamentar, por exemplo, deverá conter os
referidos recursos tecnológicos, embora na maioria deles não haja
servidor que os demande. O mesmo raciocínio se aplica a vários
órgãos do Estado. Deve-se lembrar que muitos servidores portadores
de necessidades especiais prescindem de tais recursos.

Sendo assim, consideramos mais adequado o estabelecimento de
uma diretriz para os órgãos do Estado, para que se leve em
consideração a necessidade de recursos tecnológicos para servidores
com deficiência auditiva ou visual. Por essa razão, apresentamos o



803

Substitutivo nº 1, que modifica a Lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei nº 2.064/2008 na forma do Substitutivo
nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982, que dispõe sobre o

apoio e a assistência às pessoas deficientes, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 8.193, de 13 de maio

de 1982, o seguinte inciso IX:
“Art. 1º - (...)
IX - a garantia de acesso aos equipamentos de telecomunicação e

de informática, mediante a adaptação de recursos próprios para as
deficiências auditiva e visual.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.211/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 29/3/2008 e
a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.211/2008 tem como finalidade aprovar

a alienação de 13 lotes de terras devolutas situados nos Municípios de
Montezuma, Indaiabira, Rio Pardo de Minas e Santo Antônio do
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Retiro, todos com área entre 100ha e 250ha.
Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à

Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, com exceção dos casos relacionados a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500m2 e
2.000m²; a alienação ou concessão de terra pública rural com área de
até 100ha ou previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado
em lei; a concessão gratuita de domínio de área devoluta rural não
superior a 50ha; e a alienação ou concessão de terra devoluta rural
com área de até 250ha, desde que precedidas de ação judicial
discriminatória e atendidos os requisitos pertinentes.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a
alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial, com área
limitada a 250ha, a quem torná-la economicamente produtiva e
comprovar sua vinculação pessoal com ela.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - Iter -, a Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial verificou que a legitimação das terras devolutas de
que trata a mensagem em análise não se enquadra entre as citadas
ressalvas constitucionais, devendo, assim, ser previamente aprovada
por esta Casa.

Ademais, tais concessões de domínio serão efetivadas por compra
preferencial, tendo por fundamento o citado § 6º do art. 247 da Carta
Estadual e o § 3º do art. 30 da Lei nº 11.020, de 1993, com a redação
dada pela Lei nº 12.416, de 1996.

Portanto, as legitimações de que trata o projeto de resolução
encontram-se em estreita conformidade com o que dispõe a legislação
vigente e, portanto, não há impedimento a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
2.211/2008.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves.



805

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.739/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.739/2007, de autoria do Deput ado João Leite,

que declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Morada
da Paz, 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° 1.739/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Morada da

Paz, 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

Terapêutica Morada da Paz, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.972/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.972/2007, de autoria da Deputada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Associação  de  Apoio ao
Portador de Epilepsia - Aape -, 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 1.972/2007
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Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Portador de
Epilepsia - Aape -, 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 Apoio

ao Portador de Epilepsia - Aape -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.991/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.991/2008, de autoria da Deputada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Associação Caminho da
Sobriedade, com sede no Município de Caeté, 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 1.991/2008
Declara de utilidade pública a Associação Caminho da Sobriedade,

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

da Sobriedade, com sede no Município de Caeté.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 15/4/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr.
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Eustáquio José Ferreira, ocorrido em 9/4/2008, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Guedes, notificando o falecimento da Sra.
Carlita Guimarães, ocorrido em 22/3/2008, em Salinas. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à
Constituição nºs 43 e 44/2008 - Projetos de Lei nºs 2.284 a
2.292/2008 - Requerimentos nºs 2.219 a 2.229/2008 - Requerimentos
do Deputado Almir Paraca (3) - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Transporte e de Política Agropecuária e do Deputado
Zé Maia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval
Ângelo, Gilberto Abramo, Luiz Tadeu Leite, Adalclever Lopes e Paulo
Cesar - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Almir Paraca (2);
deferimento - Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento;
discurso do Deputado André Quintão - Requerimento da Deputada
Elisa Costa; deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo -
Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do
Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - 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 - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
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Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - 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 Paulo Cesar, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. José Fernandes Filho, Presidente da Comissão Executiva do

Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil,
comunicando que deixará a Presidência desse órgão e que esta será
assumida pelo Sr. Marcus Antônio de Souza, Desembargador do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.918/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.886/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.886/2008.)

Do Sr. Ademar Limonge, Presidente da Câmara Municipal de
Divinolândia, encaminhando cópia de moção do Vereador Ismar
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Ernani de Oliveira, aprovada por essa Casa, na qual se aplaude a
administração do Município de Alterosa.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos
financeiros para o Município de Santana do Pirapama. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.133/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.133/2008.)

Do Maj. PM Jorge Bonifácio de Oliveira, Comandante do 30º
Batalhão da PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 2.082/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE (5), comunicando a liberação
de recursos financeiros para a Secretaria de Educação. (- 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
assinatura de convênios com a Defensoria Pública e a Associação
Lésbica de Minas e a liberação dos correspondentes recursos
financeiros. (- 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 Karla Batista, Superintendente de Relações
Institucionais da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -,
comunicando que esse órgão realizará, em 25/4/2008, em São Paulo
(SP), audiência pública para discutir a revisão da resolução que
estabelece as condições gerais do fornecimento de energia elétrica, a
qual se destina a aperfeiçoar o relacionamento entre os prestadores
do serviço e os consumidores. (- À Comissão de Defesa do
Consumidor.)

Do Sr. Orlando Gouveia N. e outros, solicitando o apoio desta Casa
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às reivindicações dos profissionais da educação constantes em
documento entregue à Secretaria de Educação em 14/2/2008. (- À
Comissão de Educação.)

Do 1º-Ten. PM Nelson Henriques Pires, Presidente da AOPMBM,
protestando contra o tratamento dado aos policiais acusados de
tortura e o desvirtuamento que estaria havendo na aplicação da Lei
Federal nº 9.455, de 1997. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Roberto Dias de Andrade, Presidente da Associação dos
Serventuários de Justiça do Estado de Minas Gerais - Serjus -,
encaminhando exemplar da edição nº 5 da “Revista Autêntica”.

Do Sr. Robson de Souza Bittencourt, Presidente da Federação dos
Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais - FAP-MG -,
agradecendo o apoio à vigília realizada por essa entidade nos dias 11
e 12/3/2008 e solicitando a participação desta Casa no Seminário
Estadual para Orientação sobre Regularização Administrativa e
Contábil das Entidades, que ocorrerá nos dias 14 e 15/5/2008.

Da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Ipsemg,
solicitando o apoio desta Casa às reivindicações de associados dessa
entidade que teriam sido prejudicados na aplicação da Lei Delegada
nº 175, de 26/1/2007. (- À Comissão de Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 43/2008
Acrescenta parágrafo ao art. 133 da Constituição do Estado e

suprime o inciso I do art. 139.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - A Constituição do Estado fica acrescida d o seguinte artigo:
“Art. ... - À Polícia Técnico–Científica do Estado de Minas Gerais,

instituição permanente dotada de autonomia administrativa, técnica e
financeira, subordinada ao Secretário de Estado de Defesa Social e
essencial à função jurisdicional, incumbe realizar, com exclusividade,
as perícias no âmbito do Estado.
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§ 1° - São princípios institucionais da Polícia Téc nico–Científica do
Estado de Minas Gerais a indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2° - A perícia oficial do Estado é exercida por P erito Criminal e
Médico Legista.

§ 3°- O chefe da Polícia Técnico–Científica será um  Perito Oficial em
final de carreira, nomeado pelo Governador do Estado.

§ 4°- Será adotado regime especial de aposentadoria , nos termos do
art. 40, § 4°, incisos II e III, da Constituição da  República, para os
ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram a estrutura
da Polícia Técnico–Científica do Estado de Minas Gerais, sendo
considerada atividade de risco.

§ 5°- O servidor da Polícia Técnico-Científica será  aposentado
voluntariamente, independentemente da idade, após trinta anos de
contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de efetivo
exercício nos cargos de Perito Criminal e Médico Legista.

§ 6°- Ficam transferidos para a Polícia Técnico–Cie ntífica do Estado
os servidores integrantes dos quadros do Instituto de Criminalística e
do Instituto Médico-Legal, assim como os bens móveis e imóveis
pertencentes ao patrimônio desses órgãos.

§ 7°- A estrutura orgânica da Polícia Técnico-Cient ífica do Estado de
Minas Gerais será estabelecida em lei.”.

Art. 2°- Fica suprimido o inciso I do art. 139 da C onstituição do
Estado.

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Arlen Santiago - Dimas Fabiano - Maria Lúcia Mendonça - Doutor

Viana - Wander Borges - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise - Luiz Tadeu
Leite - Carlos Pimenta - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - José
Henrique - Paulo Guedes - Antônio Carlos Arantes - Gilberto Abramo -
Djalma Diniz - Tiago Ulisses - Fahim Sawan - Ademir Lucas - Gustavo
Valadares - Luiz Humberto Carneiro - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva -
Célio Moreira.

Justificação: O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico–Legal
da Polícia Civil de Minas Gerais são as unidades administrativas
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responsáveis pela realização das perícias em geral, atividade da
maior relevância no domínio das investigações criminais.

Atualmente, esses órgãos não dispõem de autonomia suficiente
para o desempenho de suas atribuições legais. È sabido que a perícia
oficial do Estado, que compreende as atividades de criminalística e de
medicina legal, se encontra numa situação preocupante, pois não lhe
são assegurados efetivamente os meios necessários para auxiliar a
justiça. O papel da perícia é de suma importância para a apuração das
infrações. Para comprovar a veracidade de tal afirmação, basta
ressaltar que o Código de Processo Penal consagra ao assunto o
Capítulo II do Título VII (do art. 158 ao art. 184). Em razão disso, é
preciso que o órgão disponha de maior grau de autonomia para atuar
com imparcialidade na busca da verdade dos fatos, o que respalda a
ação da justiça. Ora, o laudo pericial constitui um documento que
exige muita responsabilidade por parte do perito, devendo ser feito
com critérios e de forma minuciosa, sem nenhuma pressão ou
interferência que possa comprometer a autenticidade da perícia. Não
há duvida de que o êxito das investigações depende, em grande
parte, de uma perícia competente, séria e, acima de tudo, autônoma.
Para tanto, torna-se imprescindível a criação da Polícia Técnico–
Científica do Estado, instituição permanente e dotada de autonomia
administrativa, técnica e financeira. Da mesma forma, entendemos
que a chefia desse órgão autônomo deve ser confiada a um perito
integrante da carreira, nomeado pelo Governador do Estado. A CPI do
sistema penitenciário, após tomar o depoimento de diversas
autoridades envolvidas, direta e indiretamente, com o sistema
penitenciário do Estado e depois de visitar vários órgãos e entidades
da administração pública, chega à conclusão de que a perícia não
deve estar subordinada a Delegado de Polícia, porque tal vinculação
compromete a eficiência da atividade realizada pelos peritos.

É indispensável que o órgão que se pretende criar por meio desta
proposição seja dotado de independência funcional para garantir
maior segurança no julgamento dos processos judiciais, como já em
outros Estados da Federação. É oportuno assinalar que o Programa
Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Ministério da Justiça em
1996, incentiva o fortalecimento dos institutos de criminalística e
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médico-legais, recomendando a dotação de medidas que assegurem
a sua excelência técnica e progressiva autonomia, bem como a sua
articulação com universidades com vistas a aumentar a absorção de
tecnologias. A criação da Coordenadoria–Geral de Perícia Oficial do
Estado implica a supressão do inciso I do art. 139 da Carta Mineira
que subordina a perícia técnico–científica a Delegado de Polícia.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44/2008
Acrescenta parágrafo ao art. 67 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 67 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica

acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 67 - (...)
§ 3º - As assinaturas de que trata este artigo poderão ser feitas por

meio eletrônico, desde que estejam de acordo com as normas da
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Célio Moreira - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão -  Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Walter Tosta - Wander Borges - Zezé
Perrella.

Justificação: O art. 61, § 2º, da Constituição da República, que, pelo
princípio da simetria, é reproduzido nas Constituições Estaduais e nas
leis orgânicas municipais, evidencia que a sociedade mobilizada,
coletando certo número de assinaturas, pode propor à Casa
Legislativa a edição de norma, respeitando-se a repartição federativa
de competências e as reservas de iniciativa distribuídas a órgãos e
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Poderes.
O Texto Constitucional se refere exclusivamente a assinaturas, que

devem ser entendidas como manifestação da vontade do eleitor. Não
há, nem poderia haver, em face da tecnologia disponível à época,
menção expressa à possibilidade de uso da “assinatura digital”;
contudo esse instrumento não está só disponível, mas disseminado
pela sociedade nos dias atuais.

A assimilação de assinatura digital à iniciativa popular no processo
legislativo é medida em harmonia com o ideal de democracia, afinal se
trata de facilitar o acesso da sociedade ao Legislativo.

A assinatura digital, na condição de ato jurídico, submete-se às
prescrições estatuídas pelo Código Civil Brasileiro, que, em seu art.
82, dispõe que “a validade do ato jurídico requer agente capaz, objeto
lícito e forma prescrita ou não defesa em lei”. O art. 129 da mesma
norma estabelece que “a validade das declarações de vontade não
dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a
exigir”. E o art. 136, por sua vez, permite que os atos jurídicos a que
se impõe forma especial sejam aprovados mediante qualquer tipo de
documento, público ou privado.

Importante ressaltar a Lei Federal nº 11.280, de 2006, que permite,
no direito processual, o uso da assinatura digital, desde que
“atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade
jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil”.

A norma que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP-Brasil - é a Medida Provisória 2.200-2, de 24/8/2001. A respectiva
norma transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
em autarquia, que tem como objetivo geral garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica,
das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem
certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas
seguras.

Com o objetivo de garantir aos cidadãos mineiros o verdadeiro
exercício da democracia, solicito o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposta de emenda à Constituição do Estado de
Minas Gerais.



816

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.284/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Moradores de Cordislândia, com sede no Município
de Cordislândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de

Cordislândia, com sede no Município de Cordislândia, é uma
sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidades:
sustentar e defender, perante o poder público e onde quer que se faça
necessário, os direitos, os interesses e as reivindicações de seus
associados; promover, por todos os meios ao seu alcance a perfeita
união e solidariedade entre os seus associados; lutar pelo
desenvolvimento, visando à prestação de quaisquer serviços que
possam contribuir para o fomento e a racionalização das atividades
sociais e para melhorar as condições de vida de seus integrantes,
com especial ênfase na divulgação de matérias relacionadas com
técnicas de convívio social; interferir, sempre que necessário, nos
debates de problemas técnicos, sociais, econômico-financeiros e
outros de âmbito municipal, regional ou nacional, de interesse dos
associados, sugerindo medidas e procurando evitar a aplicação
daquelas que considerar prejudiciais aos objetivos que representa e
defende; promover e agrupar os recursos sociais de Cordislândia e
estabelecer diretrizes para um plano comum, para atendimento de
suas necessidades prioritárias, tais como saneamento básico,
expansão e melhorias de rede telefônica, serviços de saúde e
alimentação, habitação e lazer para áreas populares e outras
necessidades, além de buscar alternativas de captação de recursos
financeiros para a solução dos problemas selecionados.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
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Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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
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 2.285/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

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

Desenvolvimento Rural do Junco de Minas, com sede no Município de
Malacacheta.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Rural do Junco de

Minas, com sede no Município de Malacacheta, entidade civil sem fins
lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter educacional, cultural e
assistêncial, visa, entre outros objetivos: proteger a saúde da família,
da gestante, da criança e do idoso por meio de incentivo ao
aleitamento materno, de campanha de combate a doenças
transmissíveis ou infecto-contagiosas, em integração com órgãos
competentes; incentivar manifestações folclóricas, artísticas, culturais
e desportivas das comunidades, de forma a integrar a população
assistida à vida social e política do Município; combater a fome e a
pobreza, incentivar a distribuição de sementes, mudas, alimentos de
subsistência a agricultores familiares locais e, se possível, manter
plantios comunitários para atendimento ao pessoal necessitado;
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incentivar por todos os meios a freqüência das crianças e
adolescentes à escola, dando material escolar e didático às crianças
carentes e apoiando a instituição escolar das comunidades
abrangidas em tudo o que for necessário; promover e incentivar a
formação e o funcionamento de clubes de mães, jovens e de
comissões comunitárias para a direção dos trabalhos com as famílias,
incluindo-se aqui as crianças, mães, jovens, adultos e idosos, cada
um com seus trabalhos específicos; promover reuniões, debates,
simpósios, cursos, seminários e capacitação sobre direitos e garantias
do cidadão, estimulando os filiados a participarem das decisões
governamentais nas áreas de saúde, educação, habitação, transporte,
cultura, lazer, agropecuária, alimentação, meio ambiente, política
agrícola, crédito rural, desenvolvimento sustentável e outros que se
fizerem necessários para a melhoria dos níveis de vida, ampliando-se
seus conhecimentos a respeito de cada área citada; proteção do meio
ambiente por meio da integração com entidades afins que atuem na
promoção de campanhas educativas e projetos de recuperação
ambiental; desempenhar atividades de implementação e
gerenciamento de infra-estruturas comunitárias de saúde, saneamento
básico, habitação, comunicação e educação; e prover a comunidade,
por meio de convênios e projetos com entidades públicas ou
particulares, com os seguintes benefícios: energia elétrica, construção
e manutenção de creches, ambulância, equipamentos ambulatoriais e
hospitalares, equipamentos agrícolas, construção de infra-estrutura,
além de promover a construção e a manutenção de centros
comunitários, posto de saúde, posto telefônico, orelhões, sede de
associação, poços artesianos e outros reivindicados pela comunidade.

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.

- 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 2.286/2008

Dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas Escolas
Estaduais do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o uso do telefone celular nas salas de aula das

escolas públicas estaduais.
Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta lei a partir de

sua publicação.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo do projeto é assegurar a essência do

ambiente escolar, onde a atenção do aluno deve estar 100%
direcionada aos estudos, na fixação do aprendizado passado pelos
professores, sem que nada possa competir ou desviá-los desse
objetivo. O uso do telefone celular compromente o desenvolvimento e
a concentração dos alunos.

Algumas escolas particulares já adotaram a proibição do aparelho
celular em sala de aula, evitando problemas em razão do uso
inadequado deste meio de comunicação, como, por exemplo, os jogos
e o envio de mensagens de texto, os chamados torpedos, entre os
alunos.

Manter os celulares desligados é questão de educação e respeito
aos professores, porém, muitos alunos não conseguem ficar sem seus
aparelhos, tamanho é o apego e a atenção dispensada ao telefone,
não resistindo a atender uma ligação.

Por sua importância, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.287/2008
Institui no Calendário Oficial do Estado a Semana Estadual do

Jovem Empreendedor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



820

Art. 1º - Fica incluída no Calendário Oficial do Estado a Semana do
Jovem Empreendedor.

Art. 2º - A referida comemoração dar-se-á anualmente na terceira
semana do mês de novembro.

Art. 3º - Na Semana Estadual do Jovem Empreendedor serão
realizados estudos, reuniões, seminários, “workshops”, palestras e
demais eventos que promovam e valorizem a difusão do espírito
empreendedor entre jovens, incluindo a valorização das entidades
dedicadas à difusão do empreendedorismo entre jovens, capacitação
e liderança, atualizações para os participantes dos projetos de
empreendedorismo e, ainda, premiações para os destaques da área
ao longo do ano anterior à realização das comemorações.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto tem a finalidade essencial de promover e

valorizar a difusão do espírito empreendedor entre jovens, incluindo a
valorização das entidades dedicadas a difundir o empreendedorismo
entre jovens e a capacitação de lideranças em nosso Estado.

Instituir a Semana Estadual do Jovem Empreendedor no Estado,
com a visão de ter uma sociedade na qual a atitude empreendedora
seja parte da vida dos jovens e que estes sejam encorajados a
transformar suas idéias em realidade (seja numa organização, ou em
seu próprio negócio) é fundamental para o Estado.

A Semana do Empreendedorismo começou em 2004, na Inglaterra.
O movimento começou com atividades que ocorriam durante uma
semana no país inteiro, e hoje o movimento já permeia o ano todo. No
ano de 2007, foram 5.200 atividades, 9.000 organizações, 500 mil
participantes.

O movimento na Inglaterra é liderado por uma organização chamada
Enterprise Insight e tem o apoio total do Governo.

Os EUA acompanharam o sucesso da Semana em 2004, 2005 e
2006 e decidiram copiar o movimento em seu país.

Quem lidera o movimento nos EUA é a Kafmann Foundation. Em
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2007, durante a primeira temporada nesse país, foram 3.700
atividades, 1.800 organizações, 480 mil participantes.

Diante do sucesso da Semana nos dois países, perguntamos por
que não esse movimento no resto do globo e especialmente em Minas
Gerais?

Sem dúvida, durante o ano, muitas organizações como a
Confederação Nacional dos Jovens Empresários - Conaje - já
desenvolvem ações em prol do empreendedorismo. O fato é que as
ações ocorrem de forma dissolvida. O objetivo é que o Estado
implante e desenvolva essas ações.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto de lei.

- 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 2.288/2008
Declara de utilidade pública a organização Associação Paraminense

Pró-Aleitamento Materno - Appam, com sede no Município de Pará de
Minas.

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

Paraminense Pró-Aleitamento Materno, com sede no Município de
Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Paraminense Pró-Aleitamento Materno, entidade
civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade prestar assistência
social; promover, apoiar e proteger o aleitamento materno; apoiar o
cumprimento das normas de comercialização de fórmulas infantis e
propagandas referentes às campanhas que induzam o uso
indiscriminado das referidas fórmulas.

Promover eventos que divulguem a importância do aleitamento
materno; estimular o pré-natal; desenvolver projetos de saúde
materno-infantil é outra finalidade da Associação.
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Para o cumprimento de suas finalidades a Associação desenvolverá
atividades específicas por meio de: palestras educativas; realização
de eventos de comemoração da Semana Mundial do Aleitamento
Materno e do dia da doadora de leite humano ou sempre que for
oportuno; assistência multiprofissional às puérperas que tenham
dificuldades na amamentação e aos recém-nascidos que tenham
dificuldade de sucção, assim como promover oficinas temáticas sobre
os direitos da mulher, gravidez na adolescência, planejamento
familiar, saúde da mulher e da criança, importância do aleitamento
materno, exercícios corporais e práticas artesanais; incentivar a
participação em palestras, encontros e seminários ou outros eventos
que contribuam para a formação de seus membros, como também
articular, em parceria com a Maternidade Odete Valadares, o Hospital
Nossa Senhora da Conceição e a Prefeitura Municipal, atividades e
ações que incentivem as parturienses e puérperas a praticarem a
amamentação, conscientizando-as sobre o uso indiscriminado de
bicos e mamadeiras e suas conseqüências; e por fim, promover e
incentivar o estudo e o desenvolvimento científico, mediante
realização de debates, conferências, reuniões, cursos, congressos ou
qualquer forma possível para a otimização e aperfeiçoamento do
trabalho.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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 2.289/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

do Assentamento Elza Estrela - ASPAEE -, com sede no Município de
Brasilândia de Minas.

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

Pequenos Produtores do Assentamento Elza Estrela – ASPAEE -,
com sede no Município de Brasilândia de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Inácio Franco
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Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade
pública a Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento
Elza Estrela - ASPAEE -, entidade civil de caráter socioeducativo, sem
fins lucrativos.

A referida Associação tem por finalidade fiscalizar e propor critérios
de distribuição de lotes para assentamento dos sócios; denunciar ao
Incra qualquer irregularidade praticada pelos assentados, bem como
por terceiros, na jurisdição do assentamento Elza Estrela; manter
serviços ou suportes assistenciais para atender o associado, em
caráter comum, no transporte, no beneficiamento, na industrialização
e na especialização da produção comunitária; congregar esforços com
órgãos ou pessoas interessados em melhorar as condições de vida e
resolver eventuais problemas da comunidade, visando ao bem-estar
social; e incentivar a realização de cursos voltados para a
comunidade.

Consistem ainda em finalidades da ASPAEE: promover a proteção
da saúde da família, dar amparo à maternidade, à infância e à velhice;
combater a fome e a pobreza com distribuição de cestas básicas;
elaborar campanhas de proteção ao meio ambiente; proporcionar a
melhoria do convívio entre os habitantes da comunidade por meio da
integração de seus moradores e ainda servir de elo com as
autoridades constituídas da União, do Estado e do Município, para
reivindicar melhorias para a comunidade.

Para a execução de suas finalidades a Associação poderá assinar
convênios com a União, o Estado, Municípios e empresas que visem
ao desenvolvimento dela, das pessoas e das famílias da comunidade,
ou servir de interveniente para atender a outras comunidades do
Município de Brasilândia de Minas.

- 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 2.290/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Minas Novas - Apae -, 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
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Amigos dos Excepcionais de Minas Novas - Apae -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Minas Novas encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais
de um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que
concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida
das pessoas com deficiência, preferencialmente mental, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, e ainda estimular a
realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa da
pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico e a
permanente formação dos profissionais e voluntários que atuam na
associação. A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida
idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias, cumprindo
assim, os requisitos legais para concessão do título de utilidade
pública.

Pela importância da referida Associação, contamos com o apoio dos
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 2.291/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac de Caratinga -, com sede no Município de
Caratinga.

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 Caratinga -, com
sede no Município de Caratinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
José Henrique
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos
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Condenados - Apac de Caratinga - se encontra em funcionamento
desde outubro de 2006.

A Associação referida tem por finalidade auxiliar as autoridades dos
Poderes Judiciário e Executivo, em todas as tarefas ligadas à
readaptação dos sentenciados e dos presidiários, sendo também
parceira da Justiça na execução de penas.

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 de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.292/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores Morada do

Sol, no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores Morada do Sol, com sede no Município de Uberaba .
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: A Associação de Moradores Morada do Sol, localizada

no Município de Uberaba, é uma sociedade civil sem fins lucrativos ou
políticos partidários, de caráter assistencial e de duração
indeterminada. A entidade tem como objetivo exercer diversas
atividades comunitárias, proporcionando programas de lazer, esportes
e atividades físicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Em 2007 foram realizados os seguintes projetos: Ginástica Orientada,
uma parceria com a Prefeitura Municipal de Uberaba, com uma
freqüência média de 100 pessoas de ambos os sexos que apresentam
idade avançada ou problemas de diabetes, hipertensão etc.; é uma
ginástica monitorada, precedida de exames vitais realizados por
pessoas de enfermagem e acompanhada pelo médico sempre
presente; Clube Enta, projeto que atua como dinâmica de grupo, que
tem a dança como terapia, caminhadas, viagens, turismo; Projeto
Cacá, escolinha de futebol que teve durante o ano uma média de 60
crianças participantes, coordenadas por voluntários da Associação;
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Projetos Ritmos, ação em favor das donas de casa sem recursos
financeiros, proporcionando-lhes atividades que beneficiam o físico,
possibilitando alívio do “stress” do dia-a-dia, com uma média de 60
alunas participantes; Projeto Integração Social pelo Balé, que
proporcionou às meninas uma prática saudável e geradora de bons
hábitos, com uma média de 20 alunas freqüentes.

A referida instituição funciona regularmente há mais de vinte e cinco
anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se a importância e a relevância da Associação de
Moradores Morada do Sol, no Município de Uberaba, espero contar
com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.219/2008, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Refinaria Gabriel Passos -
Regap - da Petrobras pelo transcurso do 40º aniversário de
implantação dessa refinaria. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.220/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso à classe dos jornalistas pela
passagem do Dia Nacional do Jornalista. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.221/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que se agilizem os processos de autorização de funcionamento das
Escolas Família Agrícola dos Municípios de Araponga e Natalândia.

Nº 2.222/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja manifestado aos Presidentes da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal e aos líderes das Bancadas dos Partidos das duas
Casas o apoio desta Casa ao Projeto de Lei nº 2.877/2008, do
Presidente de República, que dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.223/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
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sejam solicitadas ao Corregedor - Geral da PMMG informações e
cópias, no prazo de 30 dias, das fichas funcionais do Sgt. José de
Patrocínio Oliveira, Mat. 062.678-8, do cab. Luiz Carlos Pereira, Mat.
092.542-0, e do cab. Evandiu Gonçalves Vilela, Mat. 119.834-0, que
contenham apurações administrativas e inquéritos policiais militares
em andamento ou encerrados.

Nº 2.224/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre a
transferência dos detentos do 2º Distrito Policial Civil de Minas Gerais,
localizado na Cidade Industrial, Município de Contagem, detalhando-
se o número de detentos transferidos, os Municípios para onde teriam
sido levados e os critérios para a transferência. (- Distribuídos à Mesa
da Assembléia.)

Nº 2.225/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Corregedoria da PMMG com vistas à abertura
de procedimento para apurar possível fraude no preenchimento do
Boletim de Ocorrência nº 1.029/2007, emitido em 23/12/2007, no
Município de Montalvânia, em que consta como vítima de ameaça o
policial militar Romualdo Barbosa de Melo.

Nº 2.226/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comando-Geral da PMMG e à Corregedoria
da Polícia com vistas a que se apure a atuação de policiais militares,
sem a devida identificação, no episódio ocorrido no Instituto de
Geociências da UFMG.

Nº 2.227/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor-Geral da PMMG com vistas a que
submeta o Ten. Maurício a exames de sanidade mental e
toxicológicos, em razão da atuação do mencionado militar no episódio
ocorrido no Instituto de Geociências Aplicadas da UFMG.

Nº 2.228/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado,
à Corregedoria do Sistema Penitenciário e ao Secretário de Defesa
Social com vistas à tomada de providências relativas ao conteúdo da
cópia do ofício subscrito pelo Sr. Agnaldo Lucas Cotrim, Promotor de
Justiça da Comarca de Araçuaí, no qual são narradas práticas de
homicídio e tortura no interior do Presídio Dr. Carlos Vitoriano,
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localizado em Araçuaí. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 2.229/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Comissão Estadual de Anistia do Conedh com
vistas à tomada de providências relativas aos documentos
apresentados a esta Comissão pelo Comitê de Solidariedade de
Anistia dos Praças Negros da PMMG.

Do Deputado Almir Paraca em que solicita seja realizado um ciclo de
debates em que se possa conhecer e debater a situação dos parques
estaduais e demais unidades de conservação sob a responsabilidade
do IEF. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Almir Paraca (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte e de Política Agropecuária e do Deputado Zé Maia.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, telespectadores da nossa TV Assembléia, minhas
senhoras e meus senhores, gostaria de iniciar este pronunciamento
citando um grande paradigma, mito das pessoas que ainda acreditam
na revolução, que ainda acreditam na construção do socialismo neste
mundo e das pessoas que acreditam que a luta pelo bem, que é a luta
pela justiça, tem razão de ser no mundo em que vivemos. Cito o
grande homem, sonhador e lutador, o grande político Ernesto Che
Guevara. Quero citá-lo no início e ao final do meu pronunciamento:
“Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás”. É preciso
endurecer, sem perder a ternura jamais.

Quero que o meu pronunciamento seja visto como um
pronunciamento duro, mas quero deixar bem claro que não quero,
durante esses 15 minutos que tenho na tribuna, perder, em hipótese
nenhuma, a ternura. A ternura faz parte do que temos de mais
importante em nosso interior, do mais importante que nossa alma
carrega, que resgata sempre o humano dentro de nós, nas situações
mais duras e mais difíceis. Gostaria de falar isso para justificar a
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resposta que darei, ou pelo menos me esforçarei para fazê-lo, a
respeito do pronunciamento do amigo, irmão e companheiro de
bancada André Quintão.

Ontem, em dois momentos, ele fez uma fala muito importante, que
fugiu um pouco, pelo menos nesses 14 anos em que sou parlamentar
nesta Casa, do estilo dos discursos, pelo menos os do PT, a que
tenho assistido. Nunca trouxemos para o Plenário desta Assembléia
uma questão interna do Partido, de definição do Partido dos
Trabalhadores. V. Exas. se lembram quando alguns parlamentares
fizeram uso da palavra, no final do ano, para registrar um
acontecimento sobre o processo de eleições diretas em Contagem,
cidade onde moro e onde um amigo meu foi eleito Presidente. Fiz
questão de não fazer coro com áquelas questões. Registro, sem falsa
modéstia, que tivemos uma vitória muito grande, significativa.
Agradeço as palavras que foram ditas, mas não fiz coro com elas.

Quero deixar bem claro, Deputado André, que esse processo difícil,
custoso, que deve estar machucando muita gente, de definição do
Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte, está sendo muito rico,
muito importante. Só quero refutar a idéia - em meus 14 anos, é a
primeira vez que faço um discurso sobre uma questão interna do
Partido - de que tenha sido uma discussão de cúpula. Não foi uma
discussão de cúpula. O PT realizou a maior consulta possível de ser
feita em qualquer processo de definição. Foram mais de 40 encontros
nas nove regionais. Tivemos quase 3 mil filiados, ou seja, 44% dos
filiados de Belo Horizonte participaram desse processo. Diga-se de
passagem, telespectadores, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, foi o
maior encontro que o PT já realizou, até hoje, na Capital. No último
domingo, 450 delegados estiveram presentes. O espaço não era
muito bom. Tive quase uma alergia ao ver um estádio daquela equipe
tão honrada de futebol, porque preferia algo mais preto e branco. Não
podia faltar o vermelho, e é evidente que não faltaram bandeiras
vermelhas, mas aquele não era o local mais apropriado.

Quero reafirmar que aquela foi a maior consulta já feita. Sem perder
a ternura, companheiro e irmão Deputado André, o seu grupo, o do
Patrus Ananias e o do Luiz Dulci fizeram algo inédito em 28 anos de
Partido em Minas e em Belo Horizonte. Eles não estiveram presentes
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no processo. Houve dois adiamentos a pedido do grupo construtor do
PT, que é importantíssimo para o nosso Partido no Município. Mesmo
assim, esse foi o encontro que contou com o maior número de filiados
e um dos mais democráticos, com 40 discussões. Talvez, se o
companheiro estivesse presente, perceberia que aqueles 85 que se
manifestaram são os mesmos 85% da população que se
manifestaram nas pesquisas Vox Populi e CP2, do jornal “O Tempo”,
que é um instituto muito sério e respeitado.

O Partido manifestou exatamente a posição de Belo Horizonte.
Deputado André, a política não nos permite construir muitas
lideranças partidárias.

O PT de Belo Horizonte tem a alegria de ter dois grandes líderes, o
Patrus e o Fernando Pimentel. Todos os dois possuem histórias
semelhantes, de luta, de resistência à ditadura; todos os dois têm
formação cristã, um numa vertente presbiteriana e o outro numa
vertente católica da doutrina social da Igreja; todos os dois são
fundamentais para o Partido. Penso que temos de valorizar essas
duas lideranças.

Mas o Patrus teria acertado se tivesse participado do encontro e
discutido internamente. É assim que se faz democracia. Democracia
não se pode fazer com algum iluminado; ou com alguém que tem um
carisma tão forte que acredita que pode estar acima do bem e do mal
e dos partidos políticos; ou com alguém que pense que suas idéias
são tão geniais e as de 3 mil filiados, de 450 delegados não valem
nada ou que a opinião de 85% da população de Belo Horizonte, que
quer o entendimento nesta cidade, não sirva para nada; ou com
alguém que pode até pensar que fala com Deus e que não precisa de
mediações humanas, então vai criar uma igreja ou ser um anacoreta,
vivendo no isolamento da contemplação, que são vidas bonitas, mas
não se faz vida partidária assim.

Este debate, Srs. Deputados, Deputado Wander Borges, Presidente
do PSB, carrega um viés - não quero perder a ternura ao falar disso -
de hipocrisia, porque, há 16 anos, na primeira eleição dessa trajetória
que mudou a história de Belo Horizonte, com governos democráticos
e populares, que se reconhece independente... Quando vemos um
político sério fora do PT, fora do meu Partido, digo que é bom que
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exista aquele político sério, pois ele serve como referência e resgate
da dignidade do Partido.

Tenho certeza de que qualquer colega que fosse falar do Patrus, do
Célio de Castro, do Fernando Pimentel diria: “Que bom que há
pessoas sérias assim na política”. Vejam bem, na primeira eleição do
Patrus, tivemos o apoio do PSDB no segundo turno. Todos acharam
bom, ninguém gritou, e Patrus deu uma cadeira em seu secretariado
para um Vereador do PSDB, um grande Deputado, meu grande
parceiro na Comissão de Direitos Humanos, o Deputado João Leite.
Ninguém na época denunciou; o acordo do PSDB estava feito, e João
Leite foi Secretário - aliás, um grande Secretário. É interessante, pois
o trabalho dele na Secretaria o habilitou para vir para a Assembléia
Legislativa.

Deputado Wander Borges, há 12 anos, na reeleição do Patrus, no
segundo governo dessa experiência democrática, o Prefeito Patrus
Ananias defendeu o nome do PSB para dar continuidade ao seu
projeto, e a cegueira ideológica no Partido... O PT é muito bom para
aceitar apoio dos outros, mas somos muito ruins porque nos sentimos
como virgens num prostíbulo. Temos muita dificuldade para apoiar os
outros. O Patrus, de forma corajosa, como grande Liderança - líder
tem de ser corajoso, tem de ter coragem de tomar decisão até para
desagradar aos outros -, defendeu o apoio ao PSB. O que o partido
fez no segundo turno, por unanimidade? Todos apoiaram o PSB.

Uma outra discussão: hoje temos 18 Prefeituras no Estado nas
quais a coligação PSDB e PT é uma realidade. Ninguém denunciou
isso. Por isso eu disse que é um viés de hipocrisia. Quando nos
interessa, se for na cidade que terei voto, posso aceitar o acordo,
mas, em outra situação, não?

E estamos vendo - não é o caso do Deputado André, de jeito
nenhum - que muita gente que está contra a aliança hoje denuncia, e
o Senador José Alencar foi esquecido, o grande companheiro. Só falta
chamar o José Alencar de “Zezão”, o nosso “Zezão” da bandeira
vermelha contra os juros. Mas esse pessoal, em 2002 - não é o
Deputado André -, foi contra que tivéssemos um representante da
burguesia em nossa chapa oficial. E hoje o Zé Alencar é um santo, só
falta canonizá-lo. É um grande companheiro, mas coerência é bom. E
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o que aprovamos, Deputado Wander Borges? Que o candidato a
Prefeito será do PSB, com a continuidade do projeto democrático
popular, e que o vice seja o nosso irmão e companheiro Roberto
Carvalho. Estaremos representados, sim. Wander, o PSB é bom só
para nos apoiar? Só quando interessa aos nossos objetivos tê-los
conosco? O inverso não vale? Ou vamos amadurecer politicamente?
A carta do Pimentel fala, sim, do apoio do Governador Aécio e do
PSDB. Por que ninguém denunciou as 18 Prefeituras? Por que o
Presidente do Banco Central era Deputado Federal eleito do PSDB e
não vemos ninguém batendo no Banco Central? Eu até, de vez em
quando, bato, porque essa política econômica deveria ter outro rumo,
outra trilha. Mas aí não é o Meirelles, é o próprio governo que fez essa
opção. A carta é lúcida, e não aprovamos o texto formal de uma carta.
Aprovamos o espírito de uma carta. E Fernando Pimentel teve a
coragem e a ousadia de indicar um amadurecimento nestes 16 anos.
Como no segundo ano, o PSB, nestes 16 anos, manteve a mesma
unidade. E liderança política deve ser feita como Pimentel faz. Deve-
se ter coragem de fazer o debate interno, de enfrentar, deve-se
recolher em determinado momento. Mas ele mostrou que é um
homem amadurecido e provado nas lutas.

Comecei citando o revolucionário e penso que ser revolucionário
hoje é acreditar na luta pelos direitos humanos e pela ampliação dos
direitos, é acreditar em uma sociedade mais igualitária, com menos
violência e menos injustiça. Ser revolucionário hoje é apropriar-se do
Estado para que este esteja a serviço desta causa. E, como iniciei,
gostaria de terminar citando um trecho de Ernesto Che Guevara: “Si
usted es capáz de temblar de indignación cada vez que se comete
una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es lo más
importante”. “Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez
que se comete uma injustiça no mundo, então somos companheiros,
que é o mais importante.” Muito mais importante do que sigla
partidária. Muito mais importante do que o PSB estar na continuidade
do projeto é termos capacidade de entender aquele que clama
indignado contra uma injustiça. Martin Luther King, cujos 40 anos do
assassinato celebramos no último dia 4, dizia-nos que a injustiça em
qualquer lugar ameaça a justiça em todos os lugares. Quem for capaz
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de gritar contra a injustiça é nosso companheiro. E hoje, Deputado
Wander Borges, sinto-me atendido na chapa com um companheiro
candidato a Prefeito que vocês vão definir. Espero que seja o
Secretário Márcio Lacerda, porque já temos o nosso vice para
oferecer, que é o Deputado Roberto Carvalho. Há uma dimensão em
que estamos construindo um projeto que não é meramente ideológico
nem de partido, nem tendo em vista a questão instrumental de 2010.
Temos a continuidade de um projeto democrático e popular para Belo
Horizonte. E não sou eleitor em Belo Horizonte, mas em Contagem.
Talvez, após haver atuado no encontro e defender a tese, passe a ser
eleitor honorário de Belo Horizonte, mas dentro dessa dimensão, sem
perder a ternura dentro da dureza da luta, e sabendo que todo que
clama contra a injustiça é meu companheiro, independentemente da
sua filiação partidária. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, antes de entrar no assunto que me traz a esta tribuna,
tendo ouvido atentamente as palavras do Deputado Durval Ângelo,
acredito que o que incomodou o Deputado André Quintão, embora
não tenha procuração para falar em seu nome, foi a maneira como o
processo foi conduzido: fez-se a massa do bolo, que foi posto na
forma e assado, e, já pronto, o bolo foi simplesmente levado para os
Delegados e Deputados. Foi isso que ocorreu na história controversa
dessa união.

Mas o que também nos tem incomodado é a palavra do Deputado
Federal Ciro Gomes sobre isso, e gostaria de ler um trecho de
reportagem veiculada na “Folha de S. Paulo”: “O Deputado Federal e
presidenciável Ciro Gomes afirmou que, na aliança PSDB-PT que se
busca formar em Belo Horizonte, não haverá espaço para a “escória
política”, definida por ele como grupos fisiológicos e interesseiros da
política nacional a que os tucanos se aliaram no governo Fernando
Henrique e os petistas no governo Lula”. Mais embaixo, vê-se: “Ciro
Gomes não quis nomear a “escória”, mas deu suas características:
“Eu me refiro a todos os setores que põem o interesse público de lado
e negociam fisiologicamente frações de poder, de cargos, de
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emendas, de safadeza e de ladroeira”. Essas foram as palavras do
Deputado Ciro Gomes sobre aqueles que tinham uma posição
diferente em relação à união PT-PSDB. Como Bancada do PMDB, em
momento algum fomos contra qualquer tipo de aliança; como falamos,
fomos contra a maneira como o processo foi conduzido: não se deu
aos partidos uma chance de apresentar o seu candidato ao
Governador, nem à população belo-horizontina a chance de escolher
o seu representante. O argumento de que a população aceita ou não
essa coligação é muito vago; também as informações que nos foram
apresentadas são extremamente vagas. Mas, a partir disso, somos
tratados por uma liderança do Ceará, que não tem conhecimento da
política mineira, como escória. Ora, trata-nos dessa forma, mas vive-
se o mesmo no Ceará, onde seu irmão já foi Governador. Tenho a
certeza de que ele, como irmão, Deputado e à época Ministro,
também tinha seus cargos no governo, mas hoje critica aqueles que
defendem uma conversação mais ampla e, por que não?, a
participação no governo. Isso não quer dizer que o PMDB não tenha
uma candidatura própria. Temos, sim, candidatura própria; vamos
mantê-la e, se necessário levá-la à convenção, assim o faremos.

Mas não só a classe política foi tida como escória, Deputado André
Quintão; também o povo mineiro foi assim considerado, porque, se
estamos aqui, foi o povo mineiro que nos elegeu. A consideração que
ele tem com o povo mineiro reflete claramente a consideração que
tem com a Nação.

Digo isso e apresentarei aqui um documento de uma entrevista em
sua cidade natal. Um repórter perguntou a ele se achava que seu jeito
agressivo e destemperado seria o responsável pela queda dos seus
índices nas pesquisas eleitorais. Vejam a resposta do Ciro Gomes:
“Deixem de ser burros! Está mais que claro que a minha queda nas
pesquisas é produto de um grande plano de difamação feito pelo
diabólico candidato do governo! Mas logo subirei nas pesquisas
novamente. O eleitor brasileiro, apesar de idiota” - vejam as palavras
do Deputado numa entrevista -, “é muito inteligente”.

Então, não nos admira a sua conduta em nos considerar escória,
uma vez que a sua própria história de vida demonstra que ele é uma
pessoa desequilibrada, despreparada, sem condições até de ser
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Ministro. Diga-se de passagem que, de repente, esse foi um dos
grandes motivos pelo qual teve de se afastar. Ele não tem condições
de ser um grande Presidente. Não respondo pelo PSB, mas isso, de
uma forma direta, está manchando o partido, porque conhecemos
pessoas íntegras, capazes, que sabem respeitar o ser humano, como
é o exemplo do Deputado Wander Borges, nosso colega, e tantos
Deputados Federais. Enfim, ele é uma pessoa despreparada.

Em meio a essa nota, estamos protocolando, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, uma manifestação de repúdio. Temos assinaturas de
Deputados do PSDB, do PT, da Bancada do PMDB e de outros
partidos, os quais não concordam com a postura deselegante - usarei
as palavras do Deputado Leonardo Quintão - do Deputado Ciro
Gomes. Uma atitude que não lhe caberia, como parlamentar e homem
público.

O que me traz, Sr. Presidente, a esta tribuna é justamente essa
insatisfação e indignação por parte da Bancada do PMDB na
Assembléia Legislativa, como de tantos outros Deputados. Tantos
outros não quiseram se manifestar, entendemos a razão e
respeitamo-la. Mas gostaria que ficasse registrada a nossa indignação
por sermos considerados escória da política mineira. O povo mineiro,
a população, de modo geral, é escória. Os jornalistas, os repórteres
aqui presentes são considerados escória pelo Deputado Ciro Gomes.
O jornal “Estado de Minas”, o “Hoje em Dia”, a TV Record, a TV
Alterosa e tantas outras são considerados escória. O José Alencar,
Vice-Presidente da República, foi considerado escória, assim como o
Ministro Patrus Ananias. Se esses nomes, que representam a política
mineira, filhos desta terra, são tidos como escória, não sei mais quem
é ou quem deixa de ser íntegro nesta nação. Obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas que nos acompanham nas galerias e por meio da TV
Assembléia. Acabamos de ouvir a palavra do Líder do PMDB nesta
Casa, Deputado Bispo Gilberto Abramo, que faz defesa do PMDB e
das diversas forças políticas que ficaram de fora de um entendimento
natural, óbvio, evidente, havido entre setores do PT e do PSDB, com a
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presença e a participação do PSB, visando às eleições municipais
deste ano, em Belo Horizonte. Essas forças políticas foram
classificadas como escória da política mineira.

O Bispo Gilberto, como nosso Líder, demonstrou muito bem a sua
insatisfação e o seu veemente protesto. Solidarizamo-nos com todas
essas forças que foram desclassificadas na palavra do ex-Ministro e
Deputado Federal Ciro Gomes. Se bem que não podemos esperar
muita coisa do Ciro. Certa vez, numa campanha presidencial, quando
era candidato a Presidente da República e lhe perguntaram o que a
sua esposa, a atriz Patrícia Pilar, desempenharia em seu governo, ele
respondeu: “Ela dormirá comigo”. Na ótica dele, essa é a função que a
mulher tem no dia-a-dia e no cenário político. É evidente que alguém
que freqüentemente tem tido demonstrações de diarréia verbal pode,
a qualquer momento, falar coisas sem nexo e sem razão. É uma
diarréia verbal a que S. Exa. foi acometido e que faz com que tenha a
oportunidade de dirigir-se dessa forma no âmago da política mineira.
Aquela autoridade desconhece o que é Minas Gerais, a nossa política
e os nossos fundamentos. Por isso merece o repúdio que aqui foi feito
pelo Líder da nossa bancada.

Sr. Presidente e Deputados, na última quinta-feira, o Ministro Hélio
Costa esteve em Montes Claros, a fim de assinar convênios com uma
centena de Prefeitos para a instalação de telecentros comunitários,
inclusão digital, inclusão de internet, para Municípios da nossa região.
Foi uma presença muito importante e bem prestigiada. Percebemos
como o Ministro Hélio Costa gosta do Norte de Minas e tem um
compromisso com a nossa região. Sempre que lá vai, ele é recebido
muito carinhosamente. Novamente isso ocorreu. Ele trouxe um
benefício concreto, assim como anunciou que a primeira cidade do
interior do Estado que poderá ter a TV digital em Minas Gerais será
Montes Claros, por meio da Rede Globo de Televisão, a InterTV, com
sede em Montes Claros, que poderá ser a primeira das cidades
mineiras a receber o sinal digital. Essa é uma preocupação do Ministro
Hélio Costa e um interesse muito grande de Montes Claros e da
região do Norte de Minas.

Na sexta-feira, foi assinado um convênio entre a Prefeitura de
Montes Claros e os Correios. Por nossa solicitação, foram instalados



837

correios comunitários em cinco Distritos da zona rural de Montes
Claros: Aparecida do Mundo Novo, São Pedro das Garças, Santa
Rosa de Lima, Nova Esperança e São Geraldo II. Os Correios, na
pessoa do Dr. Fernando Miranda, seu Diretor em Minas, já estão
estudando a possibilidade de se implantarem novas agências dos
Correios em outros Distritos para os quais solicitamos também esse
benefício.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, não sei se isso acontece só em
Minas Gerais ou se essa é uma orientação que o INSS está dando em
todo o Brasil. Queria chamar a atenção dos nobres pares para um
grave problema que está ocorrendo no Instituto Nacional do Serviço
Social pelo menos em Minas Gerais, particularmente na região do
Norte de Minas.

Na verdade, o trabalhador paga o seu seguro mensal, ou seja, o
trabalhador contratado paga o INSS justamente para ter, ao final de
um período, o seu direito à aposentadoria. Depois de uma longa vida
de trabalho, o trabalhador tem direito de aposentar-se condignamente.
Além disso, paga o seu seguro para também poder, em caso de uma
enfermidade e de uma doença imprevista, antecipar sua
aposentadoria e receber pelo trabalho que realizou.

O INSS vive daquilo que lhe pagam os seus segurados, que são
milhões no Brasil inteiro. Há alguns anos, um problema foi detectado e
centenas, talvez milhares, de pessoas aposentaram-se
indevidamente. Elas inventaram doenças, conseguiram atestados
falsos e se aposentaram. Esse problema foi detectado, os infratores
foram punidos, e suspensas foram as aposentadorias. Não sei se foi
por causa disso que passou a existir uma orientação da cúpula, da
direção do INSS para os médicos peritos de todo o Estado de Minas
Gerais, acredito que até do Brasil, para que eles dificultem, ao
máximo, a aposentadoria daquelas pessoas que estão doentes e que,
sendo portadoras de doenças graves, merecem e precisam
aposentar-se.

Na prática, o que aconteceu e continua acontecendo é que milhares
de pessoas procuram os postos do INSS, como portadoras de
doenças graves, algumas incuráveis e em estado terminal, como
muitas vezes é o caso do câncer, portando atestados médicos
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idôneos, e a perícia do INSS simplesmente desconhece esses
atestados, desdenhar da doença do cidadão e ainda diz que ele tem
condições de trabalhar. O pobre cidadão não tem condições de
trabalhar. Há casos até de pessoas com câncer, já comprovado em
atestados médicos, as quais estão em pleno tratamento, mesmo
afastadas temporariamente do trabalho. No entanto, há uma
orientação para que os peritos impeçam e dificultem a justa e
merecida aposentadoria dessas pessoas.

Ainda na semana passada, a Comissão de Direitos Humanos
recebeu pessoas vivendo esse drama e essa injustiça muito grande
contra eles perpetrada pelo INSS. Por causa disso, fizemos aprovar
um requerimento na Comissão de Direitos Humanos e, em breve,
também faremos uma audiência pública nesta Casa, para trazer aqui
a alta direção do INSS de Minas Gerais, além de peritos e entidades
civis de proteção aos direitos do cidadão, principalmente cidadãs e
cidadãos que estejam nessa situação, ou seja, pessoas que têm
doença grave e precisam aposentar-se, mas que não o fazem porque,
infelizmente, o INSS lhes tem negado a aposentadoria e o direito de
continuar recebendo até o resto de sua vida, sem ter de trabalhar. A
audiência ocorrerá em breve, e iremos anunciá-la nesta Casa, para
que todas as pessoas que vivem esse drama, e são milhares em
Minas Gerais, possam apresentar-se pessoalmente ou representadas,
a fim de que mostrem o tamanho desse problema, para que a
Comissão de Direitos Humanos compareça e possa encontrar uma
solução para a situação.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu
Leite, quero colaborar com V. Exa. e dizer que esse seu discurso deve
ser encampado por todos os Deputados desta Casa. O que V. Exa.
traz à tribuna neste momento é uma das questões mais graves que
ocorrem no INSS. Diga-se de passagem, trocaram alguns peritos, mas
parece-me, salvo melhor juízo, que existe uma orientação ferrenha e
determinada para não alocar a aposentadoria àqueles que dela
necessitam.

E pior, há alguns casos em que a empresa de origem recusa o
cidadão, em seu retorno, e o INSS não reconhece sua condição de
invalidez. Ele não pode trabalhar e não recebe salário nem da



839

empresa nem do INSS, para o qual ele contribuiu toda a vida a fim de
ser ressarcido nesse momento de dificuldade. Portanto tenha a
certeza de que estaremos com V. Exa. nesse momento de dificuldade.
Se precisar, traremos a esta Casa casos concretos, como o de um
motorista de ônibus que conheço e que usa parafuso na perna
esquerda. Ele foi recusado pela empresa porque tem que colocar o pé
na embreagem todos os dias, a toda a hora, ou seja, não pode
trabalhar de motorista, e, há mais de um ano, não recebe benefício do
INSS. O que está havendo nessa questão do Instituto é uma
verdadeira aberração. Se outrora usaram de má-fé, de subterfúgios
para aposentarem pessoas que não podiam, esse não é um problema
desses que agora precisam do Instituto. Essa distorção tem de ser
corrigida, e V. Exa. traz isso à discussão em momento muito oportuno.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço a V. Exa., Deputado
Wander Borges, um dos mais acreditados Deputados desta Casa, por
corroborar essa questão, que realmente está causando preocupação
em todos os recantos de Minas. Pedimos a colaboração de V. Exa.,
pois traremos a esta Casa centenas de casos de pessoas que não
podem voltar a trabalhar, já que a empresa já não os aceita, e o INSS
não os aposenta porque entende que não têm a doença, apesar de
provarem com documentos que não têm condições de trabalho. Isso é
muito grave, visto que o INSS está ganhando dinheiro e fazendo caixa
à custa de não aposentar essas pessoas, quando deveria fazê-lo.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Queremos louvar sua
iniciativa e dizer que nos associamos nesse trabalho. Quero ter o
prazer de estar junto na reunião que V. Exa. promoverá por meio
desse requerimento, provavelmente com um Deputado da Câmara
dos Deputados - parece-me que foi dito isso. Estamos tendo grandes
injustiças em relação à Previdência, que não é clara. Talvez
possamos conseguir, na Câmara dos Deputados, uma CPI para fazer
um estudo claro e estabelecer regras claras para aquele que, durante
uma vida inteira, recolhe seu dinheiro para a seguridade social,
coloca-o no caixa do governo, que faz política não sei para beneficiar
quem com tal recurso. Eu, como médico, dou atestados duas vezes
por semana, atendo a um grande número de pessoas carentes que
pagam médicos particulares, para conseguir o benefício do INSS. O
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documento tem de ser de especialista. É preciso fazer ressonância
magnética na maioria dos casos. Fica muito caro, as pessoas não
conseguem se sustentar e vivem da caridade pública, já tendo
recolhido para o governo, durante um período de sua vida, o dinheiro,
vindo de seu trabalho. Na hora em que buscam esse dinheiro em
aposentadorias e pensões, não o encontram. Já não basta a saúde,
que é um caos. Este país precisa repensar a Previdência. Sabemos
que, na Europa, estão enfrentando muitos gargalos também em
relação à questão. Estou aguardando o dia para participar e somar
com sua iniciativa. Faço questão de estar junto de V. Exa. Muito
obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Hely
Tarqüínio, que, sendo médico, freqüentemente depara com essa
situação injusta. Não estamos aqui para sugerir que o INSS afrouxe,
facilite de todas as formas, chegando ao ponto de aposentar quem
não precisa ou não merece. Absolutamente. Queremos rigor, mas
queremos seriedade e justiça. As pessoas que precisam se aposentar
por estarem doentes ou por portarem doenças muitas vezes
incuráveis e até terminais têm o direito de, durante alguns meses ou
anos, ter uma sobrevida digna, recebendo do INSS. É para isso que o
trabalhador, durante toda uma vida, paga sua contribuição. O INSS
paga seu Presidente, seu Diretor, seus peritos, seus funcionários, que,
muitas vezes, tratam mal o segurado, com o dinheiro do próprio
segurado. O patrão verdadeiro é aquele que todo mês deposita de seu
salário um valor com o qual é mantida a Previdência. Esperamos que
haja mais respeito e atenção para com essas milhares de pessoas
que vivem hoje atribuladas com a falta da possibilidade de obter sua
justa e merecida aposentadoria. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, caros amigos que nos assistem pela TV Assembléia,
tenho hoje a oportunidade de subir a esta tribuna para fazer coro com
as palavras do meu querido Líder, Deputado Gilberto Abramo.

O ex-Ministro Ciro Gomes, hoje Deputado Federal, disse claramente
que quem não fazia parte da aliança PSDB-PT era a escória, que não
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cabia na aliança. Quero aqui, querido Líder, concordar com o
Deputado Ciro Gomes. Ele tem toda a razão. Os valores dele são
muito diferentes, suas idéias sobre escória são muito diferentes das
nossas, até porque o Governador Cid viajou com a família, num
jatinho, conforme dizem os jornais, gastando R$380.000,00, alugando
um avião - mas isso pode. Quem não viaja de jatinho é a escória.
Esse é o sentimento desse Deputado Federal que, com o maior
desrespeito a Minas e a Belo Horizonte, vem querer dar ordens aqui,
na nossa cidade. Que absurdo, senhores! Belo Horizonte escolhe
democraticamente o seu Prefeito. Quem é este Deputado Federal
destemperado? E é como todo o mundo o conhece. Ele não foi
Presidente da República por destempero, porque atacou uma ouvinte
no rádio. Ele não teve nem sequer, Srs. Deputados, consideração com
a pessoa mais humilde, que, carinhosamente, ligou para questionar, o
que faz parte da democracia. Não! Quero concordar. Quando peguei
as contas de campanha do Deputado Federal Ciro Gomes para
analisar, entendi qual era a concepção dele de escória. Ele teve uma
doação, querido Deputado Rêmolo Aloise, de R$550.000,00, recebida
de Márcio Araújo de Lacerda. Tem razão; e o resto que não tem
R$550.000,00 para dar é a escória. Ele tem razão. Afinal, voar em
jatinho, escória não voa.

Então, Sr. Presidente, está claro: quem dá dinheiro não é escória. E
nós, dos outros partidos que fazem parte de uma composição,
achamos que o PT e o PSDB podem fazer o que quiserem. Eles têm
de escolher seus candidatos, compor faz parte da democracia. Agora,
o resto tem de ser respeitado. Temos o direito de ter candidatura
própria, e o PMDB vai apresentar, vai à convenção com o bravo
Deputado Sávio Souza Cruz, com a sua bancada, que não se curvou -
e não se curva.

Lá em Perdões, caro Deputado e Líder Deputado Gilberto Abramo,
dizia um compadre meu, o Sr. Joaquim, com quem aconteceu um
caso muito interessante. Ele tinha a esposa, a D. do Carmo, e havia
uma menina que foi criada dentro da casa dele, a Aparecida. A D. do
Carmo chegou até ele e disse: “Joaquim, a Aparecida está grávida”.
Ele disse: “Problema da Aparecida”. “Mas Joaquim, o filho é seu”. Ele
disse: “Problema meu”. “Mas e eu, Joaquim?” Ele disse: “Problema
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seu”.
Acho que as candidaturas em Belo Horizonte têm de ser tratadas da

mesma forma. O PT vai escolher seu candidato - problema dele. O
PSDB vai se coligar, abrir mão, deixar de disputar - problema dele. O
PMDB vai ter sua candidatura - problema nosso. Fica claro que esse
Deputado destemperado vem tentar interferir em Minas. Aqui temos
gente de garra. Aqui, em Minas, temos gente com coragem, querido
Deputado Getúlio Neiva.

Tenho aqui uma matéria interessante do Senador César Borges, do
PFL da Bahia, criticando duramente o Ministro Ciro, ex-Ministro da
Integração, que inclusive defende de qualquer jeito a transposição, e
quem não concordar com ele é escória. O Ministro Ciro Gomes falou
sobre uma pergunta que foi feita, que era digna de um petista burro.
Quem disse isso foi um imperador que não aceita nenhuma opinião
divergente e que agora quer mandar em Belo Horizonte. Não vamos
admitir isso. Nosso Senador César Borges disse, com muita clareza:
“Penso que, com muita correção, o eleitorado o desprezou, o
abandonou, e ele foi caindo vertiginosamente nas pesquisas e não
teve nenhuma chance para o segundo turno”. Quem o derrubou? A
arrogância, o desrespeito, a falta de espírito democrático, a
interferência no que não é da sua conta. “Ele continua da mesma
forma, autoritário, despropositado, procurando agredir a tudo e a
todos; só não agride aqueles que se submetem ao seu desejo
imperial”, disse aqui o Senador César Borges. Essa é uma grande
verdade.

Houve outra matéria em que o Deputado Ciro Gomes foi interpelado
por um jornalista no Supremo Tribunal Federal. Houve um bate-boca,
e o Ministro afirmou que quem se contrapõe ao projeto do governo é
atrasado e reacionário. Como um homem desses pode querer ser
Presidente da República, interferir em Minas, entrar em Belo Horizonte
e dar ordens? Ele não aceita a democracia, não aceita o contraditório.
Como vamos aceitar isso em Belo Horizonte, Bispo Gilberto? Não há
a mínima condição.

Em uma matéria interessante do Chico Bruno, ele diz: “O alerta de
Villas-Bôas Corrêa e a atitude posterior do Augusto Nunes remetem
às agressões verbais que os profissionais escalados para a cobertura
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do dia-a-dia dos candidatos vêm sofrendo por parte do candidato Ciro
Gomes”. Ele tinha certeza que já era Presidente da República. “A
imprensa tem noticiado com consistência as atitudes de alguns
jornais, inclusive vem contabilizando o número de agressões do
candidato, não só contra profissionais de comunicação mas também
contra pessoas que ousam discordar de suas propostas”.

Gostaria, neste momento, de ter a honra de ser aparteado pelo meu
querido e bravo Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Adalclever Lopes,
logo após ouvir nosso Líder Deputado Gilberto Abramo, o
pronunciamento de V. Exa. e, em razão do depoimento prestado
ontem pelo Deputado Antônio Júlio e da nossa intervenção nesta
Casa, preocupei-me em buscar o remédio para esse destempero
verbal que ontem chamávamos de disenteria verbal. Procurei o
Reminho, nosso médico, que sugeriu uma receita de Enteroviofórmio,
de Ftalomicina, elixir paregórico e Imosec, para dar uma trancada na
disenteria verbal do Deputado Ciro Gomes, que deveria ser
considerada “persona non grata” no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Adalclever Lopes - Muito obrigado, Deputado Getúlio
Neiva. Deputado Gilberto Abramo, vejo o Deputado Getúlio Neiva,
esse grande Prefeito e Deputado Federal, hoje nosso querido colega
Getúlio. Precisamos oferecer um coquetel, um X-Tudo para o Ciro
Gomes, para que ele, em primeiro lugar, reconheça que vivemos em
um país democrático. Não aceitamos a interferência dele em Belo
Horizonte. Não podemos admitir isso em hipótese nenhuma.

E, mais uma vez, quero dizer que ele tem total razão no seu ponto
de vista. Temos de analisar em que ótica é a avaliação dele. São
escória, no entender dele, os que não tinham recursos financeiros
para doar para a campanha dele. Vamos ganhar as eleições em Belo
Horizonte com projetos, com o maior número de propostas possíveis.

Como eu disse, é muito legítima a reivindicação do PSDB em abrir
mão, e a do PT em concordar ou não. Cada um escolhe o que quer. O
problema é de cada um. Nós temos nossa candidatura. Toda a
bancada estadual apóia o Deputado Sávio Souza Cruz, que é homem
brilhante, foi Presidente da Câmara Municipal e conhece bem Belo
Horizonte. Ele sabe que Xodó não é só na Praça da Liberdade, mas
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que há os Bairros Xodó, o Cachoeirinha, o 7ª Seção. As pessoas têm
de conhecer a Capital.

A nossa proposta é oferecer a Belo Horizonte uma proposta digna,
do tamanho do belo-horizontino, que é quem vai escolher. E, Ciro
Gomes chamando ou não o povo de Belo Horizonte e o mineiro de
escória, quem decidirá a eleição é o povo. O Ciro Gomes tem de,
primeiro, cuidar das coisas no seu Estado e aprender o que é
democracia. Talvez seja importante que ele volte para outro país
democrático para conhecer a democracia e, então, volte para oferecer
sua candidatura ao povo brasileiro, que já a recusou por falta de
democracia e destempero por parte dele.

O apelo do povo de Belo Horizonte e de todos nós, peemedebistas,
é: não aceitem, em hipótese alguma, imposição. Escolhamos
democraticamente, Deputado Gilberto Abramo, meu querido Líder, a
quem concedo um aparte.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado Adalclever
Lopes, já tive a oportunidade de usar a tribuna, mas uma coisa
chama-me a atenção. Se, no Estado do Deputado Ciro Gomes, não
houvesse criminalidade, miséria; se a saúde e a educação estivessem
bem, eu até concordaria com o fato de ele opinar em Belo Horizonte.
Isso é lógico. Por que não acataríamos aquilo que é bom e é
referência? Mas ele mal sabe conduzir o seu Estado na pessoa do
seu irmão, então como vai querer conduzir o processo em Belo
Horizonte e em Minas Gerais? Isso é inadmissível.

Gostaria de fazer uma cobrança aos Deputados Federais por Minas
Gerais. A bancada federal de Minas até o exato momento - posso
estar equivocado - não se pronunciou, não defendeu o seu Estado.
Onde se encontram os nossos Deputados Federais eleitos por Minas
Gerais, que têm o seu povo tratado como escória e não o defendem
no Congresso? Muito obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, para finalizar o nosso
pronunciamento, queria novamente alertar o povo de Minas -
especialmente você, belo-horizontino. Sou nascido e criado aqui,
nesta Capital, na Rua Letícia, no Bairro Parque Riachuelo. Meu
querido Célio Moreira, você que é belo-horizontino, não podemos
aceitar esse tipo de coisas.
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Conclamo as pessoas a ir ao computador, ou o do amigo, ou o da
escola, que peçam a seus filhos e, então, analisem as contas de
campanha do Deputado Federal Ciro Gomes. Saibam por que, no
“site” do TSE, ele diz que o resto é escória. Há uma doação de
R$550.000,00.

Deputado Wander Borges, meu querido amigo, companheiro,
Presidente do PSB, se eu fosse membro desse partido, a primeira
coisa que pediria à comissão de ética seria a expulsão de Márcio
Lacerda. Ele deu dinheiro para todo o mundo na campanha, para Ciro
Gomes, menos para Belo Horizonte. Veja, Deputado Célio Moreira,
uma doação de R$550.000,00!

Então, num Estado que tem o IDH mais baixo do País, quem não
anda de jato e não doa R$550.000,00 é escória.

Vamos ganhar em Belo Horizonte com a maioria. Se ele chama o
povo de escória, é a escória que escolherá, é ela que irá à urna. Esse
povo de Belo Horizonte, na ótica do Ciro Gomes, é a escória; na
nossa, é o povo que tem moral, que tem auto-estima e que não aceita
interferência de quem não tem moral para falar nem mesmo pelo
Brasil. Aliás, ele já foi rejeitado nas urnas pelo povo brasileiro. Até
mesmo atacou uma senhora que se dirigia a ele carinhosamente no
rádio.

Então, povo belo-horizontino, temos de combater esses que querem,
por meios escusos, mandar em nossa cidade. Nós, como
peemedebistas, não aceitaremos isso. Deus nos dará forças para
combater esses meios escusos que acontecem em nossa política.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, primeiramente quero
agradecer a V. Exa. por abrir mão do seu pronunciamento e conceder-
me esse espaço e horário para que pudesse trazer aqui uma notícia
importante, boa para nós, do Centro-Oeste de Minas, e para o Estado
de Minas Gerais.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa
presente, público que nos assiste pela TV Assembléia e também
aquele que acompanha nossos trabalhos nas galerias, boa-tarde. É
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com alegria que volto a esta tribuna para anunciar que o DNIT
publicou, finalmente, o novo edital para a licitação das obras de
duplicação da BR-262, entre Betim e Nova Serrana. O atraso de
quase um ano para a publicação do novo edital motivou-nos, aliás, a
iniciar uma mobilização em favor dessa importante obra. De fato, em
fevereiro do ano passado, essas obras tiveram seus editais lançados
pelo ex-Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, em cerimônia
realizada em Nova Serrana, da qual participei; contudo, um mês
depois, o edital foi revogado pelo DNIT, atendendo à recomendação
do Tribunal de Contas da União - TCU - e, quase um ano depois da
revogação, não havia sido publicada nova licitação. Uma situação
constrangedora para os representantes do povo, e não só de Nova
Serrana e do Centro-Oeste mineiro, pois o anúncio das obras gerou
grande expectativa e, infelizmente, a BR-262, entre Betim e Nova
Serrana, continua matando muita gente e prejudicando a atividade
econômica de importantes regiões de Minas Gerais. Importante é
ressaltar que o novo edital prevê um preço para a execução das obras
quase R$40.000.000,00 mais baixo que o previsto na primeira
licitação. Portanto nos parece que o DNIT atendeu às recomendações
do TCU, ajustou os valores dos serviços, e a nossa expectativa é que
novos problemas não atrasem, de novo, essa obra tão importante.

Gostaria, neste momento, de agradecer a todos que contribuíram
para sensibilizar o DNIT sobre a necessidade desse novo edital.
Enviamos ofício aos Ministros dos Transportes, Alfredo Nascimento, e
da Casa Civil, Dilma Rousseff; à bancada de Minas no Congresso; e
ao Vice-Presidente, José Alencar, pedindo apoio para que novo edital
para as obras de duplicação da BR-262, Betim-Nova Serrana, fosse
publicado.

Portanto a notícia do novo edital para a duplicação da BR-262,
publicada hoje pelo jornal “Estado de Minas”, é motivo de grande
satisfação. Nós, que estamos em contato direto com o povo em nosso
dia-a-dia, somos cobrados a cada acidente que ocorre na BR-262, no
perigoso trecho entre Betim e Nova Serrana. A duplicação da BR-262
mostra-se, a cada dia, mais necessária, pois os dados da economia
mineira demonstram que o Centro-Oeste é uma das regiões que mais
se desenvolvem em nosso Estado.
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O jornal “O Globo”, em sua edição de 7 de abril, trouxe uma extensa
reportagem sobre a indústria calçadista de Nova Serrana, uma cidade
onde hoje não existe desemprego. A reportagem mostra que a renda
“per capita” de Nova Serrana cresceu 61,9% entre 2002 e 2005,
enquanto a renda por habitante do Brasil, no mesmo período,
aumentou 39,1%.

A reportagem de “O Globo” mostrou ainda que as 1.100 fábricas de
calçados que hoje funcionam em Nova Serrana criaram 40 mil
empregos diretos e indiretos e geraram benefícios econômicos para
10 outras cidades da região. Hoje Nova Serrana tem mais de 70 mil
habitantes e cresce a uma taxa média de 8,5% ao ano, número
superior ao crescimento do PIB no Brasil, que tem ficado em torno de
5% anuais - números especialmente importantes ao lembramos que,
quando fui Prefeito de Nova Serrana pela primeira vez, em 1988, a
cidade tinha pouco mais de 10 mil habitantes.

Esse sucesso da indústria calçadista se deve a vários fatores. O
primeiro deles é a união dos empresários, que pode ser sintetizada
pela atuação do Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de
Nova Serrana – Sindinova -, hoje dirigido pelo competente empresário
Ramon Amaral, que apóia a produção, promove treinamentos,
encaminha as reivindicações do setor e realiza eventos importantes
como a Nova Serrana Feira e Moda, maior feira calçadista de Minas.

Outro fator importante para o sucesso da produção de calçados em
Nova Serrana é a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Fabricantes de Calçados de Nova Serrana – Credinova -, que também
tem uma atuação fundamental, pois oferece crédito em condições
muito mais favoráveis aos empresários. Sua atuação é decisiva para
que as indústrias possam investir em máquinas modernas, qualidade
de produção, “design” e treinamento de mão-de-obra, que são o
diferencial em um setor tão competitivo como a indústria calçadista.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre colega Deputado
Paulo Cesar, ao ouvir com atenção o pronunciamento de V. Exa.,
gostaria de aproveitar para testemunhar sua luta em defesa da
duplicação da BR-262, do seu trabalho em defesa do Centro-Oeste e
sobretudo da sua Nova Serrana, cidade que, no seu mandato de
Prefeito, cresceu muito e me deu a felicidade, a honra de abrigar
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milhares de conterrâneos meus que ali foram procurar trabalho,
especialmente os moradores de Malacacheta.

Agradeço a V. Exa. pela brilhante administração que conduziu a
cidade ao progresso, ao desenvolvimento, ao crescimento. Destaco
sobretudo a figura de V. Exa. aqui, na Assembléia Legislativa,
defendendo com vigor, carinho, alma e denodo a sua região do
Centro-Oeste e Nova Serrana. Acho que este testemunho é
importante não apenas por reconhecer o seu trabalho mas por poder
agradecer a V. Exa., que abrigou tantos conterrâneos meus naquela
região.

Aproveito a oportunidade para lamentar que tantos mineiros que
trabalham e se dedicam a defender suas cidades e regiões sejam tão
ofendidos como o fomos pelo Deputado Ciro Gomes, chamando a
todos nós de escória da política mineira. Faço esse registro porque
todos nós estamos hoje muito entristecidos com o homem em quem
votei, no primeiro turno, para Presidente da República, e ele me dá
essa decepção tão grande de vir a Minas insultar os mineiros. Ele
precisa saber que, de Minas, entendemos mais que ele. E Minas
resolve seus próprios problemas. Não precisamos de palpite do
destemperado Ciro Gomes.

Muito obrigado. Ficam as minhas homenagens ao seu trabalho em
defesa da 262, coroado de êxito agora com o edital que foi publicado.

O Deputado Paulo Cesar - Muito obrigado, Deputado Getúlio Neiva.
Também concordamos com a sua posição e a de vários oradores
quanto a essa declaração do Deputado Ciro Gomes. Não podemos
aceitar isso. Tenho certeza de que os mineiros saberão dar resposta
na hora certa.

Quanto aos moradores da região, da sua cidade e principalmente do
Norte de Minas, recebemos em Nova Serrana milhares de mineiros
que resolveram ir para lá. Tenho a felicidade de dizer isso.

Quando Prefeito por dois mandatos, doamos a Nova Serrana mais
de 3 mil lotes. Portanto, nesses dois mandatos, o crescimento da
cidade foi além do normal, graças a nossa providência de doação de
lotes a pessoas que vieram das suas cidades para ajudar no
crescimento do Município e nas indústrias calçadistas. Tenho dito isso
quando fazemos reuniões em Nova Serrana. Precisamos agradecer
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muito a todos que deixaram as suas cidades, as suas famílias, pois,
com certeza, foram procurar melhores condições de vida e melhores
salários. Nova Serrana é hoje o que é, o 1º pólo calçadista de tênis e o
2º segundo pólo calçadista, graças a essas pessoas que deixaram as
suas cidades e foram para lá. Mais uma vez, agradecemos a todos
que deixaram as suas cidades, principalmente o Norte de Minas. Há
mais de 10 mil famílias da região Norte morando em Nova Serrana.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Paulo Cesar. Quero cumprimentar V. Exa. pelo
pronunciamento. Sabemos da sua dedicação à frente dos destinos da
sua região, particularmente, de Nova Serrana, sua querida terra natal.
Gostaria também de parabenizá-lo pelo trabalho extraordinário que V.
Exa. fez, e tem feito, pela BR-262. Aliás, estivemos juntos em Brasília,
no Ministério dos Transportes. V. Exa. defendendo a sua região, a BR-
262, e eu, o Sul de Minas, a BR-381, a Fernão Dias, a BR-459, de
Itajubá a Poços de Caldas e de Poços de Caldas a Machado, rodovias
federais da nossa região. Esse é um momento muito festivo em que V.
Exa. sobe à tribuna para parabenizar o DNIT. Esse é um trabalho do
Departamento, mas tenho certeza de que V. Exa. foi o grande vetor
para alcançarmos o início da recuperação das nossas rodovias,
grande sonho da região.

Quanto à BR-381, a Fernão Dias, devo dizer a V. Exa. que também
estou muito feliz. Participamos ativamente para a elaboração, a
execução e a entrega do nosso trabalho à empresa OHL, que já
assumiu, há dois meses, a Fernão Dias, a BR-381. Aliás, todas as
obras emergenciais já estão sendo realizadas. Os piores trechos,
localizados mais ao sul de Minas, São Gonçalo, Careaçu, Varginha,
Pouso Alegre, na divisa com São Paulo, já estão sendo tratados. A
OHL e as empreiteiras estão buscando a sua plena recuperação. Sem
dúvida alguma, isso é trabalho de V. Exa., trabalho que fizemos com o
DNIT. Temos certeza de que, neste momento - temos de aguardar a
concretização desses grandes momentos -, o DNIT, a OHL, a BR-459,
do Sul de Minas, já estão recebendo recursos do governo federal.
Hoje, as nossas rodovias estaduais estão sendo recuperadas graças à
postura diferenciada do nosso Governador Aécio Neves, que já
imprimiu um projeto inovador. As empreiteiras estão atendendo
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diariamente às reivindicações de tapa-buracos, de obras
emergenciais, tanto nas nossas rodovias regionais quanto nas de
Poços de Caldas e de Itajubá. As nossas rodovias estaduais têm
merecido do governo estadual, do nosso Secretário Fuad Noman, do
nosso Diretor José Élcio, atenção especial. Atualmente, as nossas
rodovias federais também estão merecendo o tratamento de que o
povo mineiro é digno. Então, parabenizo V. Exa. pela luta, pela
dedicação à frente dos destinos da sua região. Parabéns, Deputado
Paulo Cesar!

O Deputado Paulo Cesar - Parabéns, Deputado Dalmo! Temos feito
um trabalho em conjunto: eu defendendo o setor calçadista e V. Exa.,
o setor de malhas e confecções. Estivemos juntos em Brasília
tratando das estradas. Temos de fazer isso mesmo. Cada um
defendendo a sua região, e todos juntos defendendo o nosso Estado,
trabalhando em conjunto.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Paulo, também
quero fazer coro com as palavras dos companheiros, mas
principalmente destacar um ponto positivo fundamental, que foi a
persistência de V. Exa., junto ao DNIT, para que houvesse a
duplicação dessa BR, importante rodovia não só para a cidade de
Nova Serrana, mas para Minas Gerais. Temos de agir dessa maneira.
Ontem mesmo iríamos realizar uma audiência pública sobre a BR-
367, que liga Diamantina a Salto da Divisa, mas, devido à marcha dos
Prefeitos a Brasília ontem e hoje, não pudemos realizá-la. Minas deve
mostrar a cara e não aceitar as razões do DNIT, do governo federal e
do Ministério dos Transportes, passando a responsabilidade para o
Tribunal de Contas. O exemplo está aí, a persistência de V. Exa., o
trabalho firme, um trabalho que deu resultado. E devemos seguir esse
exemplo em todas as regiões, no Jequitinhonha, no Norte e no Sul de
Minas, para ver se conseguimos melhorar um pouco a cara do
governo federal, por meio das nossas rodovias. Obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
Pode contar com o nosso apoio em toda essa movimentação para a
região norte-mineira, para a qual V. Exa. tem defendido não só as
estradas, mas também obras e benefícios.

Continuando nosso pronunciamento, ainda é fundamental destacar a
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participação dos trabalhadores no sucesso do pólo calçadista de Nova
Serrana. Conforme disse, com a vinda das pessoas do Norte de Minas
que aprenderam a profissão, Nova Serrana hoje é o que é. Eles
vieram com disposição para trabalhar, desejo de crescer e
compromisso com o resultado das empresas. Os trabalhadores de
Nova Serrana e região são também responsáveis por esses números
tão positivos. Portanto estão de parabéns todos aqueles que
apostaram no potencial da fabricação de calçados e hoje colhem os
frutos de anos de trabalho árduo. Eu, que sou empresário do setor, fui
Prefeito de Nova Serrana por duas vezes, participei da fundação do
Sindinova e do Credinova e fui eleito para representar o setor
calçadista nesta Casa, fico especialmente feliz com esses números. O
reconhecimento nacional que o pólo calçadista de Nova Serrana vem
recebendo dá-nos ainda mais motivação para trabalhar em prol desse
segmento tão importante da economia mineira, que gera empregos,
impostos e divisas, distribui a renda e torna nossa região uma das
mais desenvolvidas de Minas Gerais. Muito obrigado a todos pela
atenção.

* - 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 foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.229/2008, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 15/4/2008, dos
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Projetos de Lei nºs 1.824/2007, do Deputado Delvito Alves,
1.867/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e 1.870 e 1.904/2007,
do Deputado Delvito Alves, e dos Requerimentos nºs 2.150 e
2.151/2008, da Comissão de Saúde, e 2.154/2008, do Deputado
Ademir Lucas; de Política Agropecuária - aprovação, na 9ª Reunião
Ordinária, em 15/4/2008, do Projeto de Lei nº 1.703/2007, do
Deputado Carlin Moura (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Almir Paraca (2), solicitando a inclusão em ordem do dia
dos Projetos de Lei nºs 1.220 e 1.311/2007.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 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, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, na reunião de hoje, ouvi, atenta e respeitosamente, as
palavras do meu colega, companheiro, grande referência parlamentar
do PT, Deputado Durval Ângelo, em relação a um pronunciamento
que realizei desta tribuna, tratando do momento político mineiro, do
momento político que vivemos em nossa Capital, no instante em que o
meu partido, o PT, acaba de realizar a primeira parte de seu encontro
municipal de delegados, no último dia 13 de abril.

Fico muito à vontade para comentar esse assunto, até porque ele há
muito já ultrapassou as fronteiras internas do PT; a discussão da tática
eleitoral em BH e de uma aproximação do PT com o PSDB já é um
assunto de domínio público, discutido nacionalmente. Aliás, essa tese
- legítima, diga-se de passagem, por aqueles que a apresentaram - foi
colocada para o debate no PT pela imprensa, e não pelas instâncias
partidárias. Assim, fico muito à vontade para, numa Casa política,
numa Assembléia Legislativa, evidentemente respeitados os limites da
lei, abordar esse assunto, até porque ele hoje pauta a agenda política
mineira e mesmo a nacional.
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A primeira questão que quero resgatar diz respeito às concordâncias
com o que disse o Deputado Durval Ângelo. Compartilho inteiramente
a opinião do Deputado de que um partido como o PT, que governa o
País, Estados importantes, Capitais e Municípios importantes, não
pode ter medo nem receio de alianças partidárias. Acho que
precisamos ampliar as nossas alianças com responsabilidade, com
referências programáticas, para ofertar ao povo de cada Município, de
cada Estado e do Brasil as melhores condições de governo e de ação
política possíveis.

Assim, no PT, a corrente política com a qual sempre me identifiquei
continuamente defendeu a ampliação da política de alianças.
Recordo-me, há 21 anos, do 5º encontro do PT - eu ainda jovem -,
quando aprovamos uma política de alianças, aliás, um marco, uma
referência, na caminhada do PT rumo à Presidência da República
muitos anos depois - o famoso 5º Encontro Nacional do PT. Lembro-
me, no exemplo mencionado, do ano de 1996, quando defendíamos,
no PT - e perdemos democraticamente -, a posição de apoio ao ex-
Vice-Prefeito Célio de Castro, filiado ao PSB, como nosso candidato
de continuação do projeto democrático-popular em Belo Horizonte.
Pela extrema lealdade do ex-Vice-Prefeito Célio de Castro,
constituinte nota 10, referência política, profissional e ética em Belo
Horizonte, ele não nos negou apoio em 1992, quando o PT não tinha,
aparentemente, chances eleitorais, sendo Vice do ex-Vereador Patrus
Ananias e, posteriormente, renunciando a um mandato de Deputado
Federal para exercer, com profunda dignidade, o cargo de Vice-
Prefeito.

Perdemos a convenção do PT e, na estrita obediência e respeito
partidários, seguimos a orientação do partido, ao apoiar o candidato
Virgílio Guimarães. Em 2002 - o próprio Deputado Durval Ângelo
reconheceu -, estivemos entre os que defendiam a participação de um
mineiro da decência, da ética e da dignidade do nosso Vice-
Presidente, José Alencar, na chapa do PT do atual Presidente, Luiz
Inácio Lula da Silva. Poderíamos citar inúmeros exemplos de apoios
em segundos turnos, de alianças em outras cidades. Portanto não se
trata aqui, pelo menos no que se refere a este Deputado e aos
interlocutores mais próximos no PT, de rotular como sectarismo, de
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estreitamento, de visão menor da política e das possibilidades de
ampliação das alianças. Mas preciso reafirmar uma questão que
considero central neste debate: para ser realizada qualquer aliança,
levando-se em conta um pleito eleitoral de caráter local, ela deve,
primordialmente, ser constituída levando-se em conta referências
programáticas. Não se constrói uma aliança para disputar um governo
local sem apresentar as bases programáticas, sem apresentar à
população as grandes diretrizes de governo; no caso do PT em Belo
Horizonte, após 16 anos à frente da Prefeitura, um balanço, uma
análise da cidade, uma apresentação de desafios a serem superados
e compromissos reafirmados, até para que qualquer ampliação de
alianças não signifique a descontinuação de um projeto democrático-
popular amplamente aprovado pela maioria da população. Não existe
até aqui nenhum debate programático. Aliás, espero que isso se altere
ao longo dos próximos dias.

Além disso, gostaria de discordar fraternalmente do Deputado
Durval Ângelo, meu companheiro de partido, quando ele diz que o
partido aprofundou o debate, que nunca houve tanta participação
como agora; sou obrigado a discordar. As instâncias partidárias e os
militantes, não só do PT de Belo Horizonte, até porque uma aliança na
Capital interfere também nos demais Municípios, não estão
suficientemente convencidos dos fundamentos que norteiam essa
aliança. Olha que este Deputado é aberto a essa discussão e, em
nenhum momento, opôs-se a ela. Discordo do companheiro Deputado
Durval Ângelo. Sinceramente, não compreendo como um partido que
tem Fernando Pimentel como um dos mais competentes Prefeitos do
País - aliás, elogio aqui, de público, a ele e a sua equipe de governo
pelo belíssimo trabalho que realizam à frente da Prefeitura -, que tem
a maior bancada de Vereadores, o Presidente da República,
parlamentares estaduais e federais bem votados na cidade e que é o
mais bem avaliado na cidade, entre num debate sobre a ampliação de
alianças renunciando à possibilidade de apresentar nome ou nomes
para o conjunto dos partidos debaterem. Não acredito que a base do
PT se convenceu disso.

No segundo aspecto, devemos discutir as possibilidades de
ampliação das alianças. Todavia, não devemos ampliá-las
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abandonando os aliados históricos. Esse é um ponto importante. Não
se amplia uma aliança com uma nova companhia, por mais importante
e legítima que seja, abandonando aqueles aliados de primeira hora -
partidos que estão conosco desde as nossas derrotas ou os nossos
primeiros governos em Belo Horizonte. Podemos buscar a ampliação
de alianças não trocando os aliados históricos, mas, no mínimo,
conversando e dialogando respeitosamente com eles.

Queria também dizer que maioria aritmética em encontro não
significa construção política firme, unitária e consensual. Todos
sabemos como que se podem construir maiorias aritméticas em
encontros, principalmente os que não são precedidos de discussões
políticas. O processo não foi exaustivamente debatido.

Gostaria de lembrar-lhes que fiz uma solicitação de adiamento do
encontro municipal para obtermos um prazo maior de convencimento,
e não para nos opormos à aliança. Além disso, para buscarmos até
melhores formas de viabilizá-la. Infelizmente, esse pedido de
adiamento não foi considerado em uma das reuniões do diretório
municipal, do qual participei - aliás, como sempre participei do PT de
BH e de Minas.

Portanto, neste momento, o que queremos é lucidez, sensatez e
reconstrução política. Temos hoje uma sinalização política da
Executiva  Nacional  do PT. Além disso, uma divisão política no
Partido - alguns pela forma como o processo foi conduzido, outros
pela tese em si, que se, de um lado, tem ousadia, de outro é polêmica,
por tratar-se de um partido que, no plano nacional, é adversário do
Presidente Lula.

Temos de levar em conta que o Presidente da República também
fez considerações sobre a importância de uma recomposição com as
principais Lideranças do PT e com os partidos aliados. É importante
que se levem em conta as reflexões do Presidente Lula, que é a
nossa maior Liderança política nacional e partidária.

A decisão da Executiva Nacional do PT abre a perspectiva do
diálogo e da construção de novos cenários. Aqui não estou discutindo
nomes, isto é, se se trata do nome “a”, “b” ou “c”, até porque considero
que todos os nomes, até aqui cogitados, têm honradez, dignidade e
consistência para bem governarem a cidade de Belo Horizonte.
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Estamos falando de processos políticos, e, sinceramente, eu, que
tenho muito respeito pela construção dos partidos no Brasil, tão
essencial à democracia, que sempre, desde jovem, fui filiado ao PT e
sempre leal, fiel, correto, aceitando todas as decisões do PT, mesmo
aquelas com as quais não concordava, continuarei tendo essa
postura, independentemente da decisão final que vier a orientar o
Partido em Belo Horizonte.

Queria fazer uma reflexão, como a que fiz ontem, e dizer que a
unidade do PT é um patrimônio que não pode ser dilapidado.
Portanto, teses, nomes, projetos pessoais legítimos e eleitorais, como
é o caso deste ano, devem estar submetidos à construção do Partido,
não como um fim em si, mas como ferramenta fundamental, para,
junto aos movimentos sociais e a outros partidos, buscar a prevalência
do interesse público sobre as questões de natureza pessoal. Essa é a
nossa linha e conduta. Tenho certeza de que o bom-senso será
restabelecido e que as diferenças serão respeitadas, mas não como
um empecilho para a construção de saídas que, em última instância,
garantam o bom governo para a cidade de Belo Horizonte, para a
continuidade e o avanço do projeto democrático popular e também
para a saudável e necessária unidade do PT.

Ouço aqui, com respeito, as reflexões do companheiro Deputado
Durval Ângelo, na esperança de que as reflexões por mim
manifestadas, da mesma forma que as manifestadas pelo meu colega
Deputado, também sejam entendidas como um gesto de construção, e
não de oposição a uma tese que também considero promissora,
desde que construída com as instâncias partidárias e também com
uma referência programática clara para o cidadão de Belo Horizonte.
Muito obrigado.

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

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público,
telespectadores, minhas senhoras e meus senhores, acompanhei
atentamente, do meu gabinete, o pronunciamento do meu
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companheiro Deputado André Quintão. Concordo praticamente com a
integralidade do que foi dito. Quero deixar bem claro que entendo ser
este pronunciamento o último que quero fazer sobre essa questão
interna de Belo Horizonte. Venho a tribuna, em hipótese alguma -
longe de mim qualquer pretensão nesse sentido - para responder ao
companheiro que tanto admiro e que considero um dos Deputados
mais expressivos desta Casa. Ele faz conosco uma interlocução que,
muitas vezes, não é a opção principal de muitos parlamentares que
respeitamos. O Deputado André Quintão tem desenvolvido aqui
trabalho ímpar na defesa dos direitos humanos. Mesmo sem ser
formalmente representante dessa Comissão na Casa, a sua ação na
Frente da Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes tem
sido uma referência em todo o Estado. É uma Frente que desenvolve
um trabalho que complementa, em muitos aspectos, a ação um pouco
mais explosiva, um pouco mais do conflito que a Comissão de Direitos
Humanos enfrenta com essas violações. E ele faz isso sabendo que é
uma bandeira que assumiu por sua índole, opção pessoal, visão de
vida, compromisso com setores mais esquecidos dessa sociedade,
desprezados, vilipendiados nos seus direitos. Constantemente
assistimos a situações de chocar, como é o caso da garota Isabella -
os pais acabaram de confessar, agora à tarde, o triste e bárbaro
assassinato, e quero dizer que considerei correta a decisão do
Desembargador ao conceder a liberdade provisória. Eu torci, até
ontem à noite, para que não fossem eles os causadores disso. E o
Deputado André Quintão sabe muito bem que a maioria das violações
dos direitos da criança e do adolescente acontece no próprio lar,
infelizmente. Estatísticas desencontradas falam em 60%, 70% ou
80%, mas sabemos que é um número expressivo. E V. Exa.,
Deputado André Quintão, tem isso como bandeira. Aquela frase final
que eu disse, citando Ernesto Che Guevara, “Se você é capaz de
tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no
mundo, então somos companheiros”, é o mais importante, por isso
posso dizer “companheiro André Quintão”. Se analisarmos a
etimologia da palavra “companheiro”, veremos que “compane” é
aquele com quem comemos o mesmo pão e com quem
compartilhamos o que há de mais sagrado, a mesa. E o pão é um
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símbolo de vida, não só um símbolo de alimento, mas também, de
partilha. Não é por acaso que alguém quis eternizar a sua presença
neste mundo por meio da eucaristia, da mesa, da celebração.

Também reconheço, companheiro André Quintão, a sua ação
fundamental na Comissão de Participação Popular, que faz
interlocução com a sociedade e é uma das mais importantes da Casa.
Muito da legitimidade que tem o Poder mineiro, que o destaca até em
relação aos outros Poderes, deve-se a uma atuação como a de V.
Exa. na Comissão, que realmente é aberta, democrática e ouve o
povo. Acredito que, de alguma forma, façamos uma interlocução de
iguais, entretanto, algumas premissas precisam ser ditas, e nelas
quero insistir. Abro o coração com V. Exa. Este não é o primeiro dos
processos autoritários e malfeitos no PT, nem será o último que
viveremos. Aí, sou sincero. Fernando Pimentel, há um ano, procurou o
Ministro Patrus Ananias e o Ministro Hélio Costa para discutir qual dos
dois gostaria de ser candidato a Prefeito, e os dois disseram “não” - o
Hélio passou por um revertério depois e disse até que aceitaria.

Vejam bem, o processo do “não” não foi construído entre todos. Não
houve um debate partidário que esgotasse essa questão. Eu até acho
isso uma questão de foro íntimo. Sou do tempo do PT em que
tínhamos um dispositivo no estatuto que se podia votar contra uma
decisão partidária por uma questão de foro íntimo se uma decisão
referente a sua categoria profissional fosse discordante daquela.
Infelizmente, no processo de burocratização, de “lenização” do nosso
partido, isso foi retirado. Era o art. 8º do antigo estatuto, o nosso
primeiro.

Ninguém deve se impor a ninguém, mas deveria haver um processo
de consulta, de discussão, e isso não aconteceu. Se notarmos bem,
temos vivido muitos outros processos autoritários, em que aquilo que
consagramos como um dogma, isto é - a palavra “dogma” é imprópria
-, uma pilastra, um princípio basilar, é a questão da democracia
interna. Isso tem sido ferido. Mas o posicionamento do Fernando
Pimentel teve um mérito: ele fez uma proposta e a levou para o
partido discutir. O partido poderia ter dito não. É daí que vem a
segunda questão: a participação num processo interno seria
fundamental. Em Contagem, enfrentei, num PED, a máquina partidária
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da Prefeita e de quase todas as tendências políticas, que estavam
contra nós, um grupo fora do governo. E agora eu vou falar, pois eu
havia dito que - no ano passado, eu não disse - a Prefeita chegou ao
local de votação às 9 horas da manhã e ficou em pé. Eu ia votar e
voltar para a minha casa, ficar com meus filhos. Era um domingo e eu
ia fazer o almoço em casa para a garotada e para a esposa, mas
pensei: não saio daqui. A Prefeita ficou em pé, das 9 horas às 17
horas, pedindo voto. O Carlão, assessor da bancada, viu. Isso não é
eufemismo, não. Nós dois não nos levantamos para almoçar.
Permanecemos um ao lado do outro. Ela dizia uma coisa e eu, outra.
Às 11 horas da manhã aconteceu uma crise: ela mandou embora
duas funcionárias da Prefeitura, do gabinete do Vereador Kawlpter,
que faziam campanha para a nossa chapa, às 11 horas da manhã,
porque, senão, ia demitir. Vejam o clima. E nós ganhamos, vencemos.
Tudo bem, mas a máquina partidária estava a serviço. Eu denunciei
kombi, que levava eleitores, alugada de uma cooperativa pela
Prefeitura. Então, temos de fazer o debate interno. Eu enfrentei o
debate interno. Não saí vitorioso. Acho que nós todos, numa disputa
dessas, perdemos. E aí V. Exa. tem razão. No deslocamento até aqui,
eu não ouvi a sua fala, mas esse final, para mim, é: todos nós
perdemos num clima desses, mas o debate tinha de ser interno.

Com todo o respeito, como eu disse no início, chamando-o de
companheiro, com muito mais valor e muito mais gratuidade, na
defesa das crianças, dos adolescentes, num processo participativo do
que qualquer um de nós, da nossa bancada, digo que o seu trabalho é
apostólico, missionário. E lhe digo mais: é um trabalho que - como o
nosso também, quanto aos direitos humanos - não tem nem
reconhecimento eleitoral nem voto. Talvez estar em outras Comissões
seja muito mais importante, ou então, pegar bandeirinhas e vir ao
Plenário, pegar um fato do momento, da conjuntura. Não pegamos
nada de conjuntura; pegamos a luta dos que não têm vez nem voz - e
V. Exa. muito mais do que eu.

Por isso eu me sinto no dever, por me reconhecer como
companheiro, de dizer que o debate tinha de ser interno, como fiz em
Contagem, com muita dificuldade, vencendo. Podíamos ter vencido
muito mais se não fosse a máquina, a estrutura da Prefeitura. Eu não
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ouvi de V. Exa., ouvi de outros companheiros de V. Exa. que a
máquina foi forte, mas, quando se tem o sentimento da base, quando
se tem a justeza das posições, consegue-se vencer isso. Agora, acho
que temos de recompor os cacos.

Temos de ter a questão da unidade partidária como princípio. Mas
novamente, ontem, aconteceu um processo negativo. Não foi porque
V. Exa. não estava lá. Gente de Belo Horizonte que também não
participou do processo - Vereador, Liderança - levou a informação
equivocada; tanto foi assim, que a primeira nota publicada pela
Executiva Nacional do PT foi modificada depois. O interessante é que
a divulgada para a imprensa foi a original. Ela dizia, por exemplo, que
havia sido fechada uma chapa majoritária e proporcional com o PSDB.
Essa não é uma discussão de agora, saiu na primeira nota. Pode
verificar que, na segunda, não saiu. Foi aprovado um espírito de
entendimento e de diálogo. A Nacional, argüida pelo Presidente, que
foi Presidente de todo o mundo, o companheiro Aloísio Marcos, voltou
atrás e soltou uma segunda nota. Quem entrar no “site” do PT hoje vai
ver que há a segunda nota. Vejo coisas nessa aliança que são
estratégicas, mas estratégicas em vista de um projeto. Essa é a
questão. E V. Exa. termina de forma correta, dizendo que nosso
caminho tem de ser o bem comum, tem de ser a continuação do tripé
do nosso modo, que é a questão da ética, da transparência na
política, a questão de que realmente temos de ter uma Prefeitura
diferencial em relação às inúmeras denúncias de corrupção, na
inversão de prioridades em relação à educação, à saúde. Isso
realmente tem de ser prioridade para a população. Temos de
continuar obras que V. Exa. começou quando foi Secretário, a
remoção e a nova construção da Vila São José, o projeto da Serra. V.
Exa. esteve ligado a tudo isso como funcionário de carreira da
Prefeitura, como assistente social, como Secretário, consumando tudo
isso. Quer dizer, esse é um olhar da cidade para os mais pobres, para
os mais esquecidos. V. Exa. construiu esse projeto muito mais do que
eu. Eu não tenho militância direta em Belo Horizonte, apesar de ser
professor em Belo Horizonte e aqui exercer meu mandato como
Deputado, pois a sede da Assembléia é aqui.

O terceiro ponto é a participação popular. Temos de ter um governo



861

em que o povo seja agente. Em relação à Asmare, nunca deixei de
bater às portas da Prefeitura quando, com os Bombeiros, queria
fechar a Asmare. Eu estava lá, com o assessor do seu gabinete, com
o Bispo D. Luiz. Falamos que não poderiam fechar a Asmare. Eu, V.
Exa., o assessor do seu gabinete e o assessor do meu gabinete
dissemos: “Tem de haver interlocução com os catadores de papel”. A
Prefeitura voltou atrás. Na questão dos viadutos, eu estava um pouco
mais sozinho, mas fui lá para impedir, com a Pastoral de Rua, que
tirassem o pessoal dos viadutos na marra. Em relação à questão dos
predinhos de Santa Teresa, eu e o Deputado João Leite
acompanhamos há 10 anos. Quer dizer, tem de haver interlocução
com os mais pobres. Para nós, tem de haver a continuação desse
tripé. Isso é fundamental, é o mais importante.

Não concordo com a interferência da Nacional. Isso é cassar nossa
cidadania, é dizer que o PSB não serve para ser companheiro de
chapa e serve para nos apoiar. Isso é inadmissível. Se estivéssemos
cometendo uma heresia partidária... Mas considerar uma inversão de
chapa, algo que já fizemos - tivemos isso no primeiro mandato, no
segundo, e não conseguimos ter no terceiro nem no quarto -, isso não
é uma heresia partidária, é um balizamento para entendermos que o
processo de transformação, o processo histórico dos trabalhadores
não é vinculado aos partidos. O movimento não pode ser a correia de
transmissão, como dizia o velho Lenin quando levantava as tarefas
emergentes e como estas deveriam ser. Todo movimento sindical,
movimento popular, movimento social seria correia de transmissão.
Não. Temos de defender que temos outras pessoas com outras visões
partidárias que podem continuar esse projeto. Digo isso para tentar
não deixar passar, como passou, apenas uma visão na imprensa.

A Comissão Executiva Estadual do PT, por meio do Presidente,
Reginaldo Lopes, do Vice-Presidente, Aldair Cunha, e do Deputado
Federal Miguelzinho, outro terceiro jovem, já declarou que amanhã
respeitará a decisão de Belo Horizonte. Teremos uma reunião
executiva amanhã, em que os dois já se manifestaram a favor. Isso,
então, já é público. Queriam que eu falasse em nome da Comissão
Executiva Estadual, mas respondi que essa conversa tinha sido feita
com o Miguelzinho, que era quem deveria traduzir isso. Disse-lhes
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também que preferia intervir defendendo a tese. Isso foi combinado.
Digo isso porque as pessoas podem dizer algo diferente quando vão
para outro grupo. Disse-lhes, repito, que não falaria em nome da
Comissão Executiva Estadual, uma vez que essa conversa tinha sido
feita com o Miguelzinho. Defendi, portanto, a proposta da aliança.
Assim eles já manifestaram o posicionamento da não-interferência.
Acredito, pois, que, na reunião da Comissão Executiva Estadual, será
mantida a decisão do Município.

Concordo com V. Exa. que se deva manter o espírito do diálogo,
pois a unidade interna é fundamental. De nada adianta irmos para um
processo eleitoral esfacelado, que pode nos levar ao insucesso.
Temos, realmente, de ir unificadamente, para somar para a população
de Belo Horizonte e sem risco de sermos derrotados.

Agora, há determinadas coisas que o governo federal não explica.
Falo francamente. Estou abrindo o coração em relação a algumas
questões internas. No primeiro mandato do Presidente Lula e do
Governador Aécio Neves, quando íamos votar contra alguma questão
aqui, o José Dirceu, o Gilberto Carvalho ou outra pessoa ligavam para
nos dar puxão de orelha. Diziam que o Lula não estava gostando de
como estávamos fazendo oposição ao Aécio. Certa vez encontrei o
Lula numa inauguração em Belo Horizonte, e ele me disse: “Durval,
você está batendo muito no Governador”. Na hora do discurso, ele
disse: “O Aécio é meu irmão”. Se o Aécio é irmão dele, é tio nosso,
pois o Lula é nosso pai. Teremos, então, de tomar a bênção também.

Fomos chamados uma vez ao Palácio do Planalto para discutir a
PPP e outros projetos do governo federal com vários Ministros. diziam
que não estava certo, pois a interlocução que o Lula tem com o Aécio
deve ser mantida. Há, assim, um pouco de hipocrisia na direção
nacional. O Lula manda um monte de sinais e, depois, pam, pam,
pam.

Aqui, no Plenário, discuti e fui contra o acordo da Copasa que o
Itamar fez, mas o Aécio não queria manter, bem como na questão da
rodoviária feita no governo Aécio e que estava com problemas para
ser efetivada. Puxaram a minha orelha e disseram que isso
atrapalharia o acordo.

Portanto, às vezes, ficamos como cachorro que cai do caminhão de
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mudança, perdido, sem saber aonde vai. Os governos federal e
estadual têm um nível de entendimento, de diálogo que não sabemos.
Hoje, por exemplo, o jornal anuncia que o Aécio pode ir para o PMDB.
Vejam, pois, a confusão. Só sei que a nossa Bancada tem um
posicionamento. Independentemente do que o Partido discutir,
continuaremos sendo Oposição construtiva. Acho que o governo tem
mais problema de obstrução aqui com a base do que com o PT. É só
discutir direitos de trabalhadores que a situação fica difícil. Vejam, por
exemplo, a questão da Fhemig e os da saúde em geral. Não
admitiremos que façam coisas erradas com os servidores da Fhemig e
da saúde em geral, como ampliar jornada de trabalho e reduzir os
salários de forma indireta. Então quem obstrui, para nós, é a bancada
do governo, principalmente nas questões de Orçamento, de liberação
de verba. Realmente, como diz o escritor, há muito mais coisas entre
o céu e a Terra do que possa supor a nossa vã filosofia.

Olhem, continuaremos a fazer oposição. Já há Deputados do PMDB
que estão tendo um discurso de oposição. O PDT do Alencarzinho
também começará. Aliás, o Partido dele nem foi agraciado com uma
Secretaria de Estado. Tenho certeza de que, realmente, teremos até
uma bancada maior. Isso não interfere na nossa posição. O governo
não aprova a retirada de direitos dos servidores da saúde passando
por cima de nós, de jeito nenhum. Não permitimos, da mesma forma,
esse tipo de coisa com servidores da educação. O plano de cargos e
salários estava ruim, péssimo, mas a nossa interlocução com o
sindicato permitiu a melhoria.

Na Comissão de Direitos Humanos, também cobramos o
afastamento de policiais que violam direitos fundamentais e torturam.
O governo tem atendido porque sabe que, além da justeza das
questões, o que tem por trás de mim não é o Durval, mas a Bancada
do PT, que me dá sustentação. Sabe que há uma voz forte do PT
denunciando. Denúncias de casos de servidor público que tortura e
violenta, em que pedimos a transferência e até a exoneração.
Quantos e quantos Delegados violadores de direitos fundamentais
foram afastados neste governo! Isso não é mérito meu nem da
Comissão de Direitos Humanos. Por trás, está a nossa bancada, que
nos sustenta.
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A nossa postura será não de oposição burra, mas de oposição
construtiva, como sempre foi, e nenhum entendimento nos fará mudar
isso. Mas o Governador pode ter a certeza de que não somos nós,
aqui, que atrapalhamos a efetivação de políticas. E acredito que nem
a base do governo, Alencarzinho. Você já está engatilhado aí. Não me
queira mal, porque você é um Deputado zeloso da base. Nem quero
dizer que a base do governo atrapalhe, porque ela muitas vezes
também quer aprimorar os projetos - e assim espero. Muito obrigado.

* - 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
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Antes de falar, com muita honra,
concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Srs. Deputados, já
estou no sexto mandato parlamentar, em 20 anos de vida pública,
mas estou vendo agora que estamos quebrando na política brasileira -
nem sei como falo isso -, mas tínhamos o PT como um partido
certinho. No entanto, vimos os escândalos - como o do José Dirceu -
que apareceram no governo Lula, e agora o caso do cartão
corporativo. Hoje estamos vendo o companheiro Deputado Durval
Ângelo subir à tribuna para colocar um problema interno do partido,
fato que nunca aconteceu na vida pública partidária em Minas Gerais.
Noutro dia, o Deputado Sargento Rodrigues subiu à tribuna para falar
do companheiro Manoel Costa, que, contrariamente ao que o Durval
falou, é o Secretário de Estado do governo Aécio. Temos, sim, uma
Secretaria.

Mas, vendo o Deputado Durval Ângelo chamar atenção do que o
Partido está fazendo, das intromissões que estão acontecendo, falo
que o eleitor mineiro e brasileiro tem de ver que é tudo farinha do
mesmo saco. Aquela diferença que a gente sentia - e eu senti isso há
anos, quando eu era Vereador em Belo Horizonte e o Patrus Ananias
ganhou a Prefeitura de Belo Horizonte -, em que se dizia: “Eu voto no
PT, PT, PT, a estrela vai brilhar”... Apesar disso, vimos que a estrela
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está brilhando. Mas hoje estamos vendo um Deputado do PT subir à
tribuna para bater boca, para lavar a roupa suja que se lava em casa;
estamos vendo, com todo o respeito, o PT fazer isso em público.

É coisa de se tirar o chapéu. Agora o eleitor falará: “Que política é
essa? Eu, que acreditava no PT, no PSDB, no PSB ou no PDT, agora
estou vendo essa situação!”. Por isso, Sr. Presidente, temos de ter
uma reforma política partidária com urgência. Precisamos ter
doutrinas partidárias para serem seguidas. Não adianta ter 50, 60 ou
70 partidos, mas, na hora de negociar, o Presidente Lula chamar
apenas meia dúzia de partidos e, então, determinar como devem
caminhar. Não adianta nada disso.

Quando se fala em partido comigo, o nome já diz: é partido.
Deputado Getúlio Neiva, quando vejo hoje o PT com os problemas
que todos os partidos têm, vejo que todo partido é a mesma coisa, Sr.
Presidente, com todo o respeito. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, pela intervenção, Deputado
Alencar da Silveira Jr.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, não gostaria de participar dessas
interlocuções advindas de entendimentos interplanetários aqui, em
Belo horizonte, porque na verdade entendo pouco da Capital mineira.
Na minha cidade, estou entendendo cada vez menos também, mas as
coisas vão seguindo. E vamos tocando a vida.

Inicialmente, gostaria de fazer referência aos depoimentos dados
ontem pelo Deputado Antônio Júlio, hoje pelo Deputado Adalclever e
pelo nosso Líder Deputado Gilberto Abramo, em defesa da condição
moral dos políticos mineiros. Não consegui entender onde o Deputado
Federal Ciro Gomes, presidenciável, homem em quem votei no
primeiro turno das eleições presidenciais, conseguiu tanta inabilidade.
O Rei do Baião, Luiz Gonzaga, dizia que não existe isso não. Mas o
Ciro Gomes mostra uma faceta interessantíssima, não respeita mulher
nem homem, nem partido nem Estado, o que é lamentável, porque é
um homem competente e brilhante, profundo conhecedor da realidade
brasileira e sobretudo nordestina. Mas acho que ele ficou muito tempo
lá para cima e não desceu para conhecer Minas Gerais, não sabe que
Minas é diferente - não é melhor nem maior do ponto de vista
“expressional” do que qualquer partido brasileiro, mas é diferente.
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Aqui as coisas não acontecem do mesmo jeito que no restante do
País.

O que está acontecendo em Minas, e talvez o Ciro Gomes não
saiba, é uma tentativa de conseguirmos uma posição diferenciada do
domínio ou do controle do Estado de São Paulo. O Brasil não agüenta
mais; porém não se pode fazer qualquer negócio para chegar a esse
ponto. Temos de pensar direitinho no que fazer. Quando vem alguém
de fora dar palpite aqui, o pau quebra. Não aceitamos palpite de
estrangeiro aqui não. O cidadão vem de fora falar de Minas Gerais!?
Temos a condição de confessar nossos próprios defeitos, de aceitar
sugestões de companheiros e colegas que conhecem o território das
nossas alterosas. Não podemos aceitar esse tipo de comportamento.

Aproveito este pronunciamento, Sr. Presidente, para agradecer a
presença em Teófilo Otôni, hoje, dia 16, às 11 horas, do Presidente da
Copanor, Márcio Kangussu, Diretor Regional da Copasa Norte e
Nordeste, que foi participar de audiência pública e liberou
R$83.000.000,00 para a construção da estação de tratamento de
esgoto daquela cidade e uma nova barragem de água no Córrego da
Suíça e no Córrego Santo Antônio, por meio do que teremos a
garantia de abastecimento daquela cidade-pólo por mais 100 anos. A
esse valor, Sr. Presidente, somam-se mais de R$6.000.000,00
investidos, do ano passado para cá, em interceptores de esgoto,
tirando cocô do rio e direcionando-o para a estação de tratamento de
esgoto.

O mais importante é ressaltar que tive a felicidade, como Prefeito, de
assinar contrato da nova concessão com a Copasa, que definia as
datas e os prazos de início das obras, que agora estão começando
nessa fase. Nesse período de dois anos em que estou afastado da
Prefeitura, a Copasa continuou suas extensões de rede de água e
esgoto, ampliou o seu sistema, tudo com base no contrato que
fizemos. Renegociamos com essa empresa, porque havia um contrato
de mais de 30 anos, velho e fora da realidade. Por meio de debate de
quase um ano com a Câmara Municipal - os Vereadores discutiram
cada item da proposta -, conseguimos formatar o contrato.

Agradecemos ao Márcio Kangussu, que está lá, em Teófilo Otôni,
hoje, lançando o edital de licitação, fazendo audiência pública e dando
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entrevista coletiva para explicar o projeto. Não pude ir porque tive
compromisso aqui, na Assembléia. Agradeço ainda ao Governador
Aécio Neves, que fez com que a Copasa cumprisse, honrasse os
prazos definidos no contrato que assinei quando era Prefeito,
outorgando-o à minha cidade. Foi o maior benefício que qualquer
cidade-pólo de Minas poderia receber ao longo dos anos, o maior
volume de recursos já aplicados pela Copasa em qualquer cidade-
pólo, nestes dois anos. Estou muito feliz, nesta data, e agradecido, Sr.
Presidente.

Quero dizer ao companheiro Antônio Júlio que o PMDB é um partido
que merece um pouquinho mais de respeito.

Temos uma posição nesta Casa de dar suporte ao Governador
Aécio Neves em todas as boas iniciativas para o nosso Estado, mas
não abrimos mão do nosso critério crítico em relação a algumas ações
praticadas por algumas Secretarias de governo. Queremos discutir os
projetos encaminhados pelo Executivo. Conscientemente, apoiamos o
governo Aécio Neves, mas não somos maria-vai-com-as-outras, não
somos dirigíveis. Podemos ser comandados, mas não dirigíveis. Não
nos digam o caminho que devemos seguir. A bancada se reúne,
decide, e vamos com ela, com os nossos posicionamentos. Há
diferenças entre nós: penso um pouco diferentemente do Deputado
Antônio Júlio, que pensa um pouco distintamente de mim, e nós dois
pensamos diferentemente do Deputado Sávio Souza Cruz. É claro, a
diferença existe entre as pessoas, mas a tese principal do PMDB é
defender Minas Gerais com unhas e dentes; defender o Estado como
instituição e Minas, com a alma e o coração; fazer com que os
interesses de Minas se sobreponham aos de outros Estados
brasileiros. Avaliamos, há algumas semanas, toda a técnica
propagandística do Estado de São Paulo, que tenta influir em nosso
Estado, colocando defeito nas suas ações para impedir que possa
espraiar a presença do seu Governador em nível nacional e fazer a
construção de um posicionamento de volta ao poder da República.

Isso merece de nós todos uma apreciação diferenciada, mas não
podemos aceitar que o traçamento da política de Belo Horizonte
venha a definir os rumos de nosso partido, sem que sejamos ouvidos.
Ainda há pouco, um repórter me perguntava se estávamos contra a
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aliança feita entre o PP e o PSDB. Não. Os partidos são autônomos,
fazem entendimento com quem quiserem. Isso não tem nada que ver
com a nossa posição, que é a de não aceitarmos o fato de não
sermos ouvidos nos entendimentos e falarem em nosso nome, ou de,
como fez Ciro Gomes, colocar-nos como escória. Ainda bem que, em
relação às pedras preciosas nas lavras, a escória ainda vale muito;
quanto ao minério de ferro também, algumas escórias servem para a
pelotização. Mas, na política, chamar de escória todos os partidos
políticos de Minas Gerais que não sejam o PT, o PSDB ou o PSB é
uma temeridade. O nosso Deputado Federal Ciro Gomes exagerou.
Como dizia o nosso companheiro Deputado Rêmolo Aloise, não foi
uma disenteria verbal; foi, na verdade, uma disenteria cerebral que,
em decorrência, se transformou em verbal. E nos preocupamos com
isso. A imprensa mineira devia ter esculachado o Ciro Gomes, deveria
ter arrebentado com ele, deveria ter os seus brios feridos,
arrebentados. Minas não pode aceitar esse tipo de comportamento de
qualquer político nacional, de que Estado seja, ainda mais de um
Estado de necessidades como o Ceará. Todos dizem que é muito
bem administrado, mas quem foi visitá-lo viu que os três primeiros
quarteirões da praia da capital são uma beleza, mas, do quarto em
diante, há apenas pobreza e miséria absolutas. Cuidam muito bem
dos turistas, mas escondem dos brasileiros a desgraça que alimenta
esses falastrões de voto, a pobreza do Ceará.

Minas é diferente. Até os nossos pobres são mais vaidosos e
orgulhosos; até os nossos pobres são mais altaneiros, menos
dependentes. Por isso, Sr. Presidente, o PMDB se posicionou ontem,
se posiciona hoje e daqui para a frente. Não aceitaremos, em
nenhuma hipótese, que Minas Gerais tenha prejuízo na sua imagem e
na dos seus políticos e autoridades, em qualquer circunstância, como
aconteceu, ao sermos atingidos pelo Ciro Gomes ao longo desta
semana. Agradeço a V. Exa. e digo que o PMDB está aqui para dar
suporte a todas as iniciativas de que Minas necessitar para o
desenvolvimento e o progresso e, sobretudo, para trabalhar a fim de
que nosso Estado ocupe um lugar melhor, de destaque, na vida
nacional. Com certeza, Sr. Presidente, vamos vaticinar: Minas vai
voltar ao Palácio do Planalto.
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* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 17, 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 EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.250, EM 12/3/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Ruy Muniz, Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD) e Paulo
Guedes (substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação da
Liderança do PT), 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 Paulo Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Com a palavra o Deputado Ruy Muniz,
relator do parecer sobre o veto parcial oposto à Proposição de Lei nº
18.250, emite parecer que conclui pela manutenção do veto.
Submetido a discussão e a votação, é aprovado o parecer.
Prosseguindo, o Presidente suspende a reunião para a lavratura da
ata. Logo após, são reabertos os trabalhos. Em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Ademir Lucas, o Presidente dispensa a
leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Ruy Muniz - Ademir Lucas - Paulo
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Guedes.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/4/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Doutor Viana, Padre João e Carlin Moura. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ademir Lucas, 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 Projeto de Lei nº 1.973/2007, e
comunica o recebimento de ofício do Sr. Cláudio Vilaça, Presidente da
Associação dos Jornalistas do Serviço Público, publicado no “Diário
do Legislativo”, em 27/3/2008. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº
1.973/2007, que altera as Leis nºs 15.462, de 27/10/2005, e a Lei
Delegada nº 175, de 26/1/2007. Registra-se a presença da Sra.
Jomara Alves da Silva, Subsecretária de Inovação e Logística da
Secretaria de Saúde, representando o Sr. Marcus Vinícius Caetano
Pestana da Silva, Secretário de Saúde; e dos Srs. Frederico César
Silva Melo, Subsecretário de Planejamento e Gestão, representando a
Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão; Cristiano
Gonzaga da Mata Machado, Presidente do Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais - Simed-MG; Carlos Luiz Custódio, assessor jurídico do
Sindicato das Enfermeiras do Estado de Minas Gerais, representando
a Sra. Nelma Rodrigues Custódia, Presidente desse Sindicato; Renato
Barros, do Sind-Saúde; Carlos Augusto dos Passos, Presidente da
Asthemg; Cristiana Luiza Ramos da Fonseca, Assessora da
Secretaria de Saúde; Maria Beatriz Horta Quina, Assessora da
Secretaria de Saúde; Ivan Ávila, técnico da Diretoria da Seplag; Alcy
Moreira dos Santos Pereira, Assessor da Fhemig; e Ana Flávia
Moreira Martins de Almeida Pereira, assessora da Fhemig, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
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ao Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Ana Maria Resende - Inácio Franco -

Ivair Nogueira.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

8/4/2008
Às 15h02min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, membros
da supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Chico
Uejo. Havendo número regimental, a Presidente, 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 debater as ações
existentes nas escolas estaduais do Estado, que visem a valorização,
divulgação e incentivo das atividades culturais, 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 1.022/2007, no 1º turno (Deputada Gláucia Brandão) e, em turno
único, 1.893/2007 (Deputada Rosângela Reis) e 2.160/2008
(Deputado Dimas Fabiano). A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir as Sras. Raquel Elizabeth de Souza Santos,
Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica e
representando a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado
de Educação; Ângela Machado Teles, Especialista de Educação,
representando Marília Sarti, Diretora do Instituto de Educação; Maria
Cristina Pinheiro de Pinho, Gerente do Projeto Escola Viva
Comunidade Ativa; Mabel de Melo Faleiro, Consultora do Projeto
Escola Viva Comunidade Ativa; Eliane Geralda de Oliveira França,
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Diretora da Escola Estadual Padre João Botelho, que são convidados
a tomar assento à mesa. A Presidência, como autora do requerimento
que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.127 e
2.135/2008. 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, 15 de abril de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2008

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e proposições da Comissão. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº
2.150/2008, no 1º turno (Deputado Chico Uejo); Projeto de Lei nº
2.153/2008, no 1º turno (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 2.069/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-
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se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Vanderlei Jangrossi, Getúlio Neiva e Fahim Sawan (3) em que
solicitam seja enviado ofício ao Governador e ao Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando urgência na
regulamentação da Lei nº 15.456, de 2005, que institui a Política
Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento
de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar; seja enviado ofício à
Secretaria de Transportes e Obras Públicas e ao DER-MG, solicitando
especial atenção para a pavimentação da Rodovia MGT-462, em um
trecho de 24km que liga as BRs 262 e 452; e seja enviado ofício à
Secretaria de Estado de Fazenda reiterando solicitação de revisão da
alíquota de ICMS incidente sobre o álcool combustível e pedindo
estudo sobre a antecipação da devolução do ICMS incidente sobre
máquinas e implementos agrícolas utilizados na colheita de cana-de-
açúcar; Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo, Antônio Carlos Arantes e
Getúlio Neiva em que solicitam seja realizada visita em Uberaba,
durante a realização da Expozebu, no próximo mês de maio, para se
debaterem questões relacionadas com o desenvolvimento da
agropecuária mineira, em especial os problemas relacionados com a
exportação de carne; Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva em que
solicitam seja realizada audiência pública da Comissão para se
discutirem os projetos governamentais de silvicultura que estão sendo
implantados no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/4/2008

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e
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Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio,
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 3/4/2008: ofícios dos Srs. Max
Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier, respectivamente
Gerente Regional de Negócios e Superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal; Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; Luiz Cláudio Monteiro
Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Márcio Antônio
Portocarrero, Ordenador de Despesas da Secretaria de
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 492/2007 (Deputado
Jayro Lessa) e 1.747/2007 (Deputado Antônio Júlio), no 1º turno.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 16/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Antônio Júlio). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.978/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de
Andrada. Os Projetos de Lei nºs 392, 1.803 e 1.885/2007 são
retirados da pauta, o primeiro atendendo-se a requerimento do
Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão, e os
demais por determinação do Presidente da Comissão, por não
cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
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Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -
Sargento Rodrigues.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/4/2008

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Antônio Júlio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento 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 apreciar
matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência comunica que o Deputado Zezé Perrella
estará ausente do País no período de 1º a 10/4/2008. 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 Cecília
Ferramenta em que solicita seja realizada audiência pública com o
objetivo de se conhecer o estudo histórico que comprova a
participação do Estado do Espírito Santo na Estrada Real, conforme
proposta da Deputada Estadual capixaba Luzia Toledo, de inclusão
desse Estado no Projeto Turístico Estrada Real; dos Deputados
Antônio Júlio e Lafayette de Andrada (2) em que solicitam seja
enviado ofício a Secretaria de Estado de Turismo, solicitando atenção
especial para a inclusão do Município de Rio Preto nos roteiros
turísticos e providências à Secretaria de Estado de Turismo e ao DER-
MG para a instalação de sinalização turística nas rodovias que dão
acesso ao Município de Rio Preto; e Adalclever Lopes, em que solicita
audiência pública com a finalidade de se discutir a política de
industrialização em Minas Gerais, à luz da política nacional de
industrialização. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Bráulio Braz, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 10/4/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite, Antônio Júlio (substituindo o Deputado Luiz
Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB) e Rêmolo Aloise
(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do
BSD), 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 realizar audiência
pública para obter esclarecimentos sobre a morte do jovem Thiago
Zanin de Lima, ocorrida em 14/12/2007, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Maurício Campos Júnior,
Secretário de Estado de Defesa Social, justificando sua ausência na
reunião desta Comissão, realizada no dia 26/3/2008; Alair Soares
Mendonça, Juiz de Direito da Comarca de Teófilo Otôni,
encaminhando, para tomada de providências, cópia do Procedimento
nº 0.0917/2007, referente à apuração de motim deflagrado pelos
presos na cadeia pública de Teófilo Otôni, em 18/10/2007, e suposta
truculência criminosa do agente de polícia Glauzelânio Pereira dos
Santos; Fernando Machado Furtado, de Tombos, solicitando a esta
Comissão tomada de providências com relação a possível conduta de
má-fé da Sra. Marta Fonseca Martins Guimarães, do Laboratório
LabGene de Viçosa e sobre a recusa da Juíza de Direito da Comarca
de Viçosa em remeter à Polícia Federal documentos apontados como
falsos para investigação competente; Cláudio Vilaça, Presidente da
Associação dos Jornalistas do Serviço Público - Ajosp -,
encaminhando, para tomada de providências desta Comissão, cópia
de ofício assinado pela Sra. Cleudirce C. de Camargos, Secretária de
Administração da Prefeitura Municipal de Contagem; Pedro Otoni,
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Coordenador do Projeto “Futuro Além das Grades”, encaminhando
para tomada de providências, carta de reivindicações do Grupo de
Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, referente
ao sistema carcerário da Grande Belo Horizonte; Salvador Ferreira do
Nascimento, de Juiz de Fora, encaminhando a esta Comissão pedido
de providências com relação a possível prática preconceituosa e
discriminatória contra pessoas portadoras de necessidades especiais,
adotadas em alguns concursos públicos; das Sras. Giêdra Cristina
Pinto Moreira, Defensora Pública Federal, informando que o
expediente referente aos interesses dos moradores da Comunidade
do Novo Boa Vista, no Município de Contagem, foi encaminhado para
análise à Secretaria Nacional de Programas Urbanos e à Secretaria
do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão; Clarentina Aparecida Pinto, pedindo ajuda a esta Comissão
para o processo criminal de seu filho Jansley Amilton Assunção, preso
na cadeia pública de Diamantina; e de correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
dos Srs. Vanderlei Tomé, Presidente da Câmara Municipal de Caldas;
Francisco Vieira Chagas, Delegado-Geral de Polícia (2),
(respectivamente, 15 e 27/3/2008); Geraldo Ferreira da Silva,
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Hermann Alexandre V. von
Tiesenhausen, Presidente do Conselho Regional de Medicina do
Estado de Minas Gerais - CRMMG -, 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; do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro,
Chefe da Assessoria Institucional da PMMG (20/3/2008); dos Srs. Luís
Camargo, da Pastoral Carcerária (27/3/2008); Heleno Rosa Portes,
Promotor de Justiça, e Pompeo de Mattos, Deputado Federal
(29/3/2008); PUC Minas-Proex-ICA, encaminhando a esta Comissão
exemplar do livro “Criança e adolescente: prioridade absoluta”,
Coleção Infância e Adolescência elaborada pela Biblioteca da PUC
Minas. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Cel. PM Cézar Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia
Militar; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça,
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Coordenador do CAO-DH, representando Alan Crijo Ramos, Promotor
de Justiça da Comarca de Alpinópolis; Fábio de Oliveira, Delegado
Regional da 24ª Delegacia de Polícia Civil de Passos; Paulo Queiroz,
Delegado de Polícia de Alpinópolis; Ten.-Cel. PM Marcelo Alves
Aleixo, Comandante do 12º Batalhão da PM de Passos; Paulo Vaz
Alkmim, Ouvidor de Polícia; Gilberto de Lima, pai de Thiago Zanin de
Lima, e da Sra. Mariana Septimio, Coordenadora do Escritório 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. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Carlin Moura, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de
informações detalhadas sobre a transferência dos detentos do 2º
Distrito Policial Civil de Minas Gerais, localizado no Bairro Cidade
Industrial, Município de Contagem; Durval Ângelo (13), em que pleiteia
sejam remetidas cópias das notas taquigráficas da reunião desta
Comissão, realizada em 8/4/2008, à Promotoria de Justiça de Defesa
do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte e à
Coordenadoria de Defesa dos Direitos Humanos da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, para conhecimento e análise; sejam
solicitadas à Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado, à
Corregedoria do Sistema Penitenciário e ao Secretário de Estado de
Defesa Social providências relativas ao conteúdo da cópia do ofício
subscrito pelo Sr. Agnaldo Lucas Cotrim, Promotor de Justiça da
Comarca de Araçuaí, no qual são narradas práticas de homicídio e
tortura no interior do Presídio Dr. Carlos Vitoriano, localizado em
Araçuaí; seja solicitado ao Corregedor-Geral de Polícia Militar o envio
a esta Comissão, no prazo de 30 dias, de informações e cópias das
fichas funcionais dos policiais Sgt. José do Patrocínio Oliveira, Mat.
062.678-8, Cb. Luiz Carlos Pereira, Mat. 092.542-0 e Cb. Evandiu
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Gonçalves Vilela, Mat. 119.834-0, contendo apurações administrativas
e Inquéritos Policiais Militares em andamento ou encerrados; sejam
solicitadas ao Juiz e ao Promotor de Justiça Militar da 2ª Auditoria
Militar, bem como ao Juiz de Direito e ao Promotor de Justiça da
Comarca de Alpinópolis com providências relativas ao conteúdo das
notas taquigráficas desta reunião; seja enviada, para conhecimento,
cópia das notas taquigráficas desta reunião ao Sr. Gilberto de Lima,
no Município de São Sebastião do Paraíso; seja realizada visita desta
Comissão ao Juiz de Direito da 2ª Auditoria Militar, com o objetivo de
discutir temas relacionados com a morte do jovem Thiago Zanin de
Lima, ocorrida em 14/12/2007; sejam solicitadas à Corregedoria da
Polícia Militar e à Ouvidoria de Polícia do Estado providências com
relação ao conteúdo das notas taquigráficas desta reunião,
especialmente quanto à atuação de policiais militares no câmpus da
UFMG, em 3/4/2008; sejam solicitadas à OAB-MG providências
quanto ao cerceamento, por parte de policiais militares, da atuação da
advogada Glória Trogo na defesa de estudantes universitários, em
incidente ocorrido no Instituto de Geociências da UFMG, em 3/4/2008;
sejam solicitadas ao Comando-Geral da PMMG e à Corregedoria da
Polícia providências com vistas a que se apure a atuação de policiais
militares sem a devida identificação, no episódio ocorrido no referido
Instituto; seja enviada ao Juiz de Direito responsável pela audiência
do estudante Guilherme Antunes Abjaldi, a se realizar em 17/4/2008,
no Juizado Especial Criminal cópia das notas taquigráficas desta
reunião da parte relativa à atuação da PM no evento ocorrido no
referido Instituto; seja solicitada à Comissão Estadual de Anistia do
Conedh tomada de providências relativas aos documentos
apresentados a esta Comissão pelo Comitê de Solidariedade de
Anistia dos Praças Negros da PMMG; sejam solicitadas ao
Corregedor-Geral da Polícia Militar providências com vistas a que se
submeta o Ten. Maurício a exames de sanidade mental e
toxicológicos, em razão da atuação do mencionado militar no episódio
ocorrido no Instituto de Geociências Aplicadas da UFMG, em
3/4/2008; João Leite (3), em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão no Município de Itabira para, em audiência pública, obter
esclarecimentos sobre a morte do jovem Paulo Cesar Biondo; seja
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realizada visita aos Desembargadores da Câmara Criminal do TJMG
com o objetivo de debater temas relacionados ao crime ocorrido no
Município de Itabira, que resultou no falecimento do jovem Paulo
Cesar Biondo; seja realizada visita desta Comissão ao Reitor da
UFMG, para debater a atuação da PMMG no episódio ocorrido no
Instituto de Geociências Aplicadas da UFMG, em 3/4/2008. 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, 15 de abril de 2008.
Durval  Ângelo, Presidente - Ruy Muniz - Walter Tosta - Antônio

Júlio - João Leite - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 14/4/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Délio Malheiros, 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. Nesse momento,
ausenta-se da reunião o Deputado Leonardo Moreira. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater as condições de trabalho e
analisar as reivindicações dos servidores administrativos que
compõem os quadros da Defesa Social. Registra-se a presença do
Deputado Paulo Cesar. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir as Sras. Naide Souza de Albuquerque Roquette,
Diretora da Superintendência Central da Política de Recursos
Humanos; Luciana Meireles, Diretora de Carreiras e Remuneração,
representando Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento
e Gestão; a Capitã PM Niuza Ferreira de Alvarenga Maciel, Chefe de
Seção de Pessoal Civil, representando o Coronel PM Hélio dos
Santos Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais; e o Sr. Joaquim Francisco Neto, Assessor de
Planejamento Institucional da Chefia da Polícia Civil, representando
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas
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Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,
na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, faz
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento dos Deputados Sargento Rodrigues, Délio
Malheiros e Paulo Cesar em que solicitam seja realizada visita da
Comissão ao Vice-Governador do Estado, para tratar e discutir
questões relativas aos servidores administrativos dos quadros da
Defesa Social. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Paulo Cesar, Presidente - Délio Malheiros.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2008
Às 15h15min, comparece no Plenário da Câmara Municipal de

Governador Valadares o Deputado Almir Paraca, membro da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Elisa
Costa. O Deputado Almir Paraca assume a Presidência, declara
aberta a reunião nos termos do § 3º do art. 125 do Regimento Interno
e, nos termos do art. 120, inciso III, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina a conhecer a atuação da
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Leste Mineiro - Supram Leste -, discutir problemas
ambientais no Leste de Minas, as precárias condições de
funcionamento do aterro sanitário municipal e as irregularidades
detectadas pela referida Superintendência. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Leonardo Monteiro, membro da
Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal; Maria Helena



882

Batista Murta e Luciana Sant'anna Haueisen, respectivamente
Diretora Operacional e Diretora Jurídica da Supram Leste,
representando o Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Aloísio Germano da
Silveira, Secretário Municipal de Obras de Governador Valadares,
representando o Sr. José Bonifácio Mourão, Prefeito desse Município;
Leonardo Castro Maia, Promotor de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente; Renato Leite, Presidente do Conselho Municipal de
Conservação e Defesa do Meio Ambiente de Governador Valadares; e
Jeci Lima dos Santos, Presidente da Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis - Natureza Viva - Ascanavi -, de Governador
Valadares, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra à Deputada Elisa Costa, autora do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Nesta fase, o Presidente recebe os seguintes
requerimentos, que serão apreciados oportunamente: dos Deputados
Padre João em que solicita a realização de audiência pública com o
objetivo de se conhecerem os estudos técnicos EIA-Rima e
procedimentos e se debaterem os impactos socioeconômicos e
ambientais da implantação de minerodutos no território do Estado
pelas empresas MMX e Samarco; Almir Paraca e Elisa Costa, em que
solicitam seja formulado apelo ao Prefeito de Governador Valadares
para que tome as providências necessárias para que se cumpram as
exigências de natureza ambiental definidas pela Supram Leste e pelo
Ministério Público para adequação ambiental do aterro municipal e
outras providências que mencionam. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece ao Sr. Paulinho Costa, Presidente da
Câmara Municipal de Governador Valadares, pela cessão do Plenário
da Casa para a realização deste evento, agradece aos convidados e
demais participantes pela presença e pelos subsídios prestados à
Comissão, agradece a presença da Deputada Elisa Costa, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca - Inácio

Franco.

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

1.862/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São João de Cima, com sede no Município de
Conceição do Pará.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.862/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima,
com sede no Município de Conceição do Pará, que tem como
finalidade precípua congregar órgãos e pessoas interessadas em
melhorar as condições socioeconômicas da comunidade local.

Dessa maneira, trabalha pelo desenvolvimento da agricultura,serve
como elo de ligação entre a população rural e a urbana do Município e
incentiva o trabalho em regime de mutirão e a solidariedade entre os
moradores.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.862/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2008.
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Walter Tosta, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.909/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural
Galoucura de Teófilo Otoni - AECGTO -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.909/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Esportiva e Cultural Galoucura de Teófilo Otoni,
entidade de caráter desportivo, sem fins lucrativos, que tem como
objetivo incentivar o esporte, em especial o futebol.

Tem como finalidades principais promover atividades esportivas,
visando à integração social de seus associados. Procura, dentro do
processo de cooperação e confraternização, contribuir com a
preservação e a difusão do patrimônio artístico e cultural do Município
de Teófilo Otôni por meio de convênios com órgãos e entidades
congêneres. Além disso, combate a pobreza, criando incentivos à
produção de alimentos, promovendo campanhas de distribuição de
cestas básicas e agasalhos e atuando em programa de geração de
emprego e renda, em parceria com órgãos e entidades afins.

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 1.909/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.111/2008
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Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo instituir o Dia da Comunidade Japonesa.

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 esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do disposto no art. 102, XIII, combinado com o art. 190, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.111/2008 tem por escopo instituir o dia 18 de

junho como Dia da Comunidade Japonesa.
Há quase um século, no dia 18 de junho de 1908, desembarcou no

Porto de Santos o navio Kasato Maru, trazendo 781 imigrantes
japoneses. Eram os primeiros que atravessaram o mundo com a
esperança de começar uma nova vida, demonstrando, por essa
iniciativa, a coragem, disciplina e determinação que caracterizam
aquele povo.

Foi o marco inicial da imigração japonesa para o Brasil, então
governado pelo Presidente Afonso Pena, que incentivou vinda deles
sem imaginar a força, respeito e dimensão que conquistariam ao
longo desses quase 100 anos.

Naquela época, o governo de São Paulo reivindicava mão-de-obra
eficiente para a cultura do café e o Presidente tinha grande interesse
no desenvolvimento da agricultura, o que os levou a buscar imigrantes
em terras distantes. A maioria dos que chegaram no primeiro navio foi
trabalhar em fazendas de café, existentes ao longo de ferrovias, no
Estado de São Paulo, e alguns, na implantação da estrada de ferro.

A partir de 1917, famílias japonesas iniciaram a formação de
colônias, onde praticavam a policultura, plantando arroz, batata doce,
mandioca, batata, feijão, algodão, cana-de-açúcar, café e milho.

O japonês encontrou no Brasil condições de permanência, de
melhoria de nível de vida e possibilidade de se transformar em
proprietário. E conquistou o povo brasileiro por ser dedicado,
disciplinado, sério e eficiente no trabalho, embora possuísse cultura e
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costumes bastante distintos.
Em Minas Gerais, vários japoneses se instalaram na região do

Triângulo, quando conseguiam adquirir seu pedaço de terra para se
dedicarem ao cultivo do arroz. Outros fizeram parte da imigração
oficial incentivada pelo Estado e espalharam-se pelo território mineiro.

Na região de Conquista surgiu, em 1919, a primeira cooperativa de
imigrantes japoneses, seguida de outras localizadas em Ibiá, Campos
Altos, São Gotardo e Carmo do Paranaíba.

Os nipônicos consideravam os terrenos especiais para a plantação
do arroz, o que tornava a safra mais rendosa. Animados com os
resultados, comentavam com seus conterrâneos, que para cá vinham
aumentar a colônia, que chegou rapidamente a atingir 600 famílias.

A falta de conhecimento do idioma local e da região, que dificultava
a relação com os brasileiros, foi resolvida com a fundação do
Sindicato Agrícola Nipo-Brasileiro, em 1919, com sede em Uberaba,
que organizou cerca de 400 lavradores. O fim principal dessa
organização consistia em ser o mediador entre eles e os fazendeiros,
servindo de intermediário na colocação dos trabalhadores,
responsabilizando-se pelo cumprimento dos contratos entre as partes.
Em 1958, foi constituída a Associação Nipo-Brasileira, nesse
Município, também com o objetivo de ajudar os membros da
comunidade japonesa ali fixada.

Cabe destacar, ainda, que com o apoio do capital e da tecnologia
japonesa foi inaugurada em 1962, no Município de Ipatinga, a
Usiminas - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, fundamental para o
desenvolvimento do Estado e do País.

Outro ponto de influência que se sobressai é a culinária japonesa,
saborosa e delicadamente saudável, que hoje faz parte da rotina de
grande parte da nossa população.

Como qualquer colônia que se estabeleceu no Brasil, os japoneses
exerceram e sofreram influências do meio social e cultural.
Representaram para o Estado um meio de cosmopolitização, por sua
influência no comércio, na indústria, na arquitetura, na alimentação e
na absorção de novas palavras. Os japoneses contribuíram para o
fortalecimento econômico das regiões onde se fixaram, o que
demonstra a importância dessa corrente imigratória.
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Ao longo dos anos, a convivência com os japoneses engrandeceu a
nação brasileira, pois eles nos auxiliaram de várias maneiras, desde a
introdução de novidades na agricultura até os modernos conceitos nas
linhas de produção de fábricas, onde modelos de gestão e produção
seduzem praticamente todos os empreendedores.

Diante dessas considerações, a proposta do projeto em análise, de
se instituir um dia em homenagem à comunidade japonesa, é
oportuna e meritória, pois são cem anos de convivência profícua,
respeito mútuo e amizade entre os dois povos.

Por fim, cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, suprimiu a determinação de
incluir a data no calendário oficial do Estado, em face de sua
inexistência, pois atualmente cada Secretaria estabelece as datas
relacionadas a seu campo de atuação e programa as atividades
pertinentes.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.111/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2008.
Bráulio Braz, Presidente - Eros Biondini, relator - Cecília Ferramenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.120/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública o Estrelinha
Esporte Clube, com sede no Município de Dores de Guanhães.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.120/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública o Estrelinha Esporte Clube, com sede no Município de Dores
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de Guanhães.
Fundada em 1998, essa entidade tem como objetivos, de

conformidade com o art. 2º de seu estatuto, desenvolver a educação
física em todas as suas modalidades, principalmente o futebol, e
promover diversões de caráter cívico, esportivo e educativo. Dessa
forma, contribui para o aprimoramento do bem-estar físico de seus
associados e desempenha importante papel de incentivo à integração
social na comunidade em que atua, pelo que entendemos oportuno
conceder-lhe o almejado título de utilidade pública.

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

2.120/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.124/2008

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei em causa
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Primeiros
Passos - AP2 -, com sede no Município de Sabará.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.124/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Primeiros Passos, com sede no Município de
Sabará. Entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade desenvolver
ações de educação de base com crianças, adolescentes, jovens,
adultos e pessoas da terceira idade, por meio de cursos
profissionalizantes, culturais e de alfabetização.

Além disso, atua na defesa dos direitos da criança e do adolescente;
promove atividades esportivas, recreativas e culturais; realiza
seminários, círculos de estudos e similares, tendo em vista a
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promoção da cidadania.
Consideramos, portanto, meritória a intenção de se conferir título

declaratório de utilidade pública à entidade em referência.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.124/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.126/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município
de São Joaquim de Bicas.

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 2.126/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Professora Geralda Eugênia da Silva à escola
estadual localizada no Bairro Tereza Cristina, Município de São
Joaquim de Bicas.

A homenagem que se pretende prestar por meio do projeto de lei em
análise resulta de pedido formulado pelo colegiado da Escola Estadual
de São Joaquim de Bicas, o qual, em reunião realizada em dezembro
de 2007, homologou, por unanimidade, a indicação do nome
apresentado para a denominação daquela unidade de ensino.

A Professora Geralda Eugênia da Silva dedicou sua vida profissional
à transmissão de seus conhecimentos. Foi coordenadora e Diretora
da escola que se pretende denominar durante 26 anos, pautando sua
atuação pela dedicação e lisura na busca da qualidade do ensino.
Sempre incentivou a união dos membros da comunidade em defesa
dos interesses coletivos e do bem comum. Por essas razões, tornou-
se admirada e respeitada por todos.
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Diante dessas considerações, acreditamos ser meritória a pretensão
desta proposição, que reconhece o trabalho realizado pela professora
e Diretora, motivo pelo qual propõe o seu nome para denominar o
educandário de São Joaquim de Bicas.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.126/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.143/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação Resgatando
Vidas, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.143/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Recuperação Resgatando Vidas, com sede no Município
de Juiz de Fora, que possui como finalidade precípua promover a
recuperação de dependentes químicos, reintegrando-os na sociedade.

Na consecução de seus propósitos, oferece-lhes atividades
ocupacional e esportiva, além de orientação psíquica; realiza
palestras, conferências e seminários para maior divulgação dos
malefícios decorrentes do uso de drogas; apóia e orienta as
respectivas famílias afetadas; celebra convênios com órgãos públicos
e entidades privadas para 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
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nº 2.143/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.144/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Obra Unida Lar dos Idosos Santa
Terezinha, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.144/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Obra Unida Lar dos Idosos Santa Terezinha, com sede no Município
de Ribeirão das Neves, associação civil de direito privado, beneficente
e assistencial, sem fins econômicos, que tem por finalidade a prática
da assistência social e da promoção humana.

Especificamente, mantém um estabelecimento destinado a abrigar
pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência
por meio de distribuição de alimentos, vestuário, medicamento e de
serviços de saúde.

Diante disso, consideramos a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.144/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.148/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório
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De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa de
Nova Módica, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada 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 2.148/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Esportiva e Recreativa de Nova Módica, que possui
como finalidade precípua implementar ações nas áreas da cultura, do
esporte e do lazer.

Para a consecução de seus propósitos, promove reuniões e
festividades desportivas, recreativa e sociais, participa de eventos
cívicos; desenvolve a educação física, podendo competir em todas as
modalidades esportivas amadoristas especializadas.

Porque incentiva as pessoas, através do esporte e da cultura, a se
tornarem agentes de sua própria transformação e colaboradores na
construção de uma sociedade justa e solidária, a instituição é
merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 2.148/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.156/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de Abreus,
com sede no Município de Alto Rio Doce.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.156/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores de Abreus, com sede no Município de
Alto Rio Doce, que possui como finalidade precípua prestar serviços
sociocomunitários aos moradores locais, especialmente aos menores
de 18 anos, oferecendo auxílio, também, às suas famílias.

Por estimular o espírito coletivo e formas de cooperação entre as
pessoas mais necessitadas, acreditamos ser a instituição merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

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

nº 2.156/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.157/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro de Formação Francisca Veras,
com sede no Município de Governador Valadares.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.157/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Formação Francisca Veras, com sede no Município de
Governador Valadares, que tem como finalidade precípua promover a
capacitação de trabalhadores em conhecimento científico e
tecnológico.

Para tanto desenvolve projetos educacionais, incluindo agricultura
agroecológica e orgânica, com tecnologias alternativas, visando à
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preservação do meio ambiente, além de pesquisas, principalmente na
área de saúde, para a obtenção e divulgação de conhecimentos
referentes a plantas medicinais e nutrição.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.157/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.161/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Três Barras, com sede no Município de Prata.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.161/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Três Barras, com
sede no Município de Prata, que possui como finalidade precípua
reunir recursos materiais e humanos para fins assistenciais e para a
execução de programas impulsionadores do progresso na
comunidade de Três Barras e região.

Ademais, a entidade presta serviços para contribuir com o fomento e
racionalização das explorações agropecuárias e assegurar os
cuidados necessários à manutenção salutar do meio ambiente, além
de auxiliar na proteção da saúde da família, da gestante, da criança e
do idoso.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 2.161/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.167/2008

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 de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Dom Viçoso - Apae de Dom Viçoso - com sede
nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.167/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dom Viçoso, que
tem como finalidade primordial promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas com deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno
exercício da cidadania, bem como incentivar a comunidade a melhor
conhecer as suas potencialidades e reivindicações.

Para isso, coordena e executa políticas e programas da Federação
das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes,
assegurando e defendendo o progresso, a credibilidade e a unidade
orgânica e filosófica do movimento apaeano. Junto aos poderes
públicos e entidades privadas, reivindica políticas a favor dos direitos
da pessoa com deficiência.

A entidade proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas de
educação, saúde, esporte e lazer, além de promover estudos e
pesquisas referentes à causa do excepcional, com o intuito de difundir
avanços científicos para a área e aprimorar a formação de pessoal
técnico.
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Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.167/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.171/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Sociedade dos Amigos de Maria da
Fé - Samfé -, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada 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 2.171/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Sociedade dos Amigos de Maria da Fé, que tem como finalidade
precípua oferecer gratuitamente proteção e assistência à criança,
priorizando a primeira infância.

Para lograr tais metas, elabora e promove estratégias e ações
comprometidas com o atendimento às necessidades do
desenvolvimento de seus assistidos; contribui para o estabelecimento
de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,
estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade
de atenção à criança e proteção à sua família, para que tenham
acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento
humano e social; realiza pesquisas, publicações, conferências e
seminários, objetivando a divulgação de resultados obtidos nos seus
projetos, a troca de informações e a construção de conhecimentos
sobre a infância.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
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utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.171/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.183/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente e
Educacional João Wesley - ABEJW -, com sede no Município de
Uberlândia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.183/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Beneficente e Educacional João Wesley,
entidade civil sem fins lucrativos, instituída em março de 1999, no
Município de Uberlândia.

De acordo com o art. 2º de seu estatuto, a sua finalidade é a
promoção social, a beneficência e a educação, bem como o
intercâmbio com outras associações congêneres ou pessoas do Brasil
e exterior.

Assim, consideramos justo e oportuno seja-lhe concedido o
pretendido título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.183/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.185/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro da Roseira - Ambro -, com sede no Município de Extrema.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.185/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro da Roseira, com sede no
Município de Extrema, que tem como finalidade realizar estudos e
ações comunitárias para atendimento das reivindicações
socioeconômicas e culturais da comunidade onde atua.

Nesse sentido, promove saneamento básico e serviços de
transporte, bem como o atendimento das necessidades das crianças,
adolescentes e idosos nas áreas de saúde, educação, cultura e lazer,
tendo em vista a melhoria da qualidade de vida de suas famílias e da
comunidade em geral.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.185/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.188/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Fraternidade Feminina Clube
das Acácias Luz e Humanidade, com sede no Município de Patrocínio.



899

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.188/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Fraternidade Feminina Clube das Acácias Luz e
Humanidade, entidade civil sem fins lucrativos, instituída em março de
1982, no Município de Patrocínio.

Com o objetivo de representar e defender os interesses de seus
associados, a instituição mantém serviços de saúde e de assistência à
família, além de desenvolver atividades sociais, culturais, cívicas e
filantrópicas.

Diante da relevância de suas atividades para a promoção social,
consideramos justo e oportuno seja-lhe concedido o pretendido título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.188/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.196/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 185/2008, 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 Caldas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.196/2008 tem por finalidade dar a
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denominação de Escola Estadual Indígena Xucuru Kariri - Warkanã de
Aruanã à escola estadual situada na Fazenda Boa Vista, no Município
de Caldas.

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

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do
art. 25 da nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que
lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
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 ou
próprio público do Estado.

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° 2.196/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.197/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 186/2008, o Governador do Estado
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enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual situada no Município de
Divinópolis.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.197/2008 tem por escopo seja dada a

denominação de Escola Estadual Alberto Santos Dumont - EJA à
escola estadual localizada na Penitenciária de Floramar, no Município
de Divinópolis.

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

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está
consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior. É  a chamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a 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
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
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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° 2.197/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.233/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação das Pessoas com
Deficiência Física de Pará de Minas - Adef -, com sede no Município
de Pará de Minas.

A matéria foi examinada 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 2.233/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação das Pessoas com Deficiência Física de Pará de Minas,
que possui como finalidade precípua promover a melhoria da
qualidade de vida desse segmento da sociedade.

Dessa forma, presta assistência social aos mais carentes; oferece
atividades educacionais, culturais e desportivas; firma convênios com
entidades públicas e órgãos privados visando subsidiar suas
iniciativas. Suas atividades são executadas com base nos princípios
da ética e cidadania, no intento de assegurar aos seus assistidos
integridade e dignidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 2.233/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.386/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Conquista o imóvel que especifica.

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

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de 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 1.386/2007 de conceder autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer reverter ao
Município de Conquista imóvel constituído de terreno urbano
edificado, com 2.000m², situado no Distrito de Guaxima, nesse
Município.

Em 1928, o Estado recebeu o referido bem por doação do Município
de Conquista, sem que lhe fosse imposta nenhuma obrigação nem
gravame. No local funcionou uma escola pública, mas atualmente o
imóvel se encontra abandonado.

Diante disso, o retorno do bem ao patrimônio da administração
municipal deve ser efetivado pela modalidade de doação, com a
previsão de atendimento ao interesse público e a 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 a promover essas adequações, a Comissão de Constituição
e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que determina, no parágrafo
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único do art. 1º, que o imóvel será destinado à construção de um
núcleo de artesanato para fomentar a economia, atendendo ao
interesse da comunidade. No art. 2º, está prevista 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 a
finalidade estabelecida.

Do ponto de vista financeiro, a autorização legislativa para a
alienação de bem público decorre de exigência contida na Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2º de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.386/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.479/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cláudio os imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/8/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 4/9/2007, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
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diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
se obter informação sobre a efetiva situação do imóvel e a existência
ou não de óbice à transferência de domínio pretendida; ao Prefeito
Municipal de Cláudio para que manifestasse sua aquiescência ao
negócio pretendido; assim como ao autor para que encaminhasse
cópias atualizadas dos registros dos imóveis.

De posse das informações solicitadas, passamos a examinar a
matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.479/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Cláudio dois imóveis constituídos de terrenos
com áreas de 1.308m² e 1.325m², situados nesse Município e
registrados, respectivamente, sob os nºs 8.841, 8.842 e 8.843 e nº
9.066, no Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cláudio. Os referidos imóveis foram doados ao Estado, em 1998, pelo
Município de Cláudio, sem constar nenhum gravame nos instrumentos
públicos de transferência de domínio.

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,
inciso 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.

Nesse sentido, os §§ 1º e 2º do art. 1º do projeto estabelecem que
os terrenos serão destinados, respectivamente, à construção do pátio
da Secretaria Municipal de Obras, de uma usina de asfalto e de um
ginásio poliesportivo.

Ainda em defesa do interesse coletivo, a alienação que se pretende
efetivar deve ser revestida de garantia, o que está previsto no art. 2º
do projeto, que estabelece o retorno dos imóveis ao patrimônio da
entidade doadora se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura
das escrituras públicas de doação, não lhes tiverem sido dadas as
destinações estabelecidas.

Com relação à resposta do Prefeito Municipal de Cláudio, esse
manifestou-se plenamente favorável aos termos do projeto de lei
apresentado.
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Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
declarou-se parcialmente favorável à alienação, tendo em vista que a
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão a que os imóveis estão
vinculados, tem interesse na utilização do imóvel com área de
1.325m². Em decorrência disso, concorda apenas com a doação
daquele com área de 1.308m².

Importante observar que o projeto de lei em análise possui caráter
meramente autorizativo, uma vez que o inciso XIV do art. 90 da
Constituição do Estado estabelece como competência privativa do
Governador dispor sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo. Assim sendo, a manifestação contrária da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão é indício de que o Poder Executivo
vetará a proposição ou, no caso de sanção ou rejeição do veto, pode-
se prever que a lei decorrente do projeto será inócua.

Diante dessas considerações, oferecemos o Substitutivo nº 1,
apresentado na parte conclusiva deste parecer, para acolher a
sugestão feita pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
fazendo excluir do projeto de lei em análise o imóvel com área de
1.325m² e adequando o seu texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.479/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

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

Cláudio o imóvel com área de 1.308m² (hum mil trezentos e oito
metros quadrados), situado nesse Município, constituído pelos Lotes
nºs 2, 3 e 4, registrados sob os nºs 8.841, 8.842 e 8.843, no Livro 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção do pátio da Secretaria Municipal de Obras e de uma usina
de asfalto.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.489/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.489/2007 dispõe sobre campanhas publicitárias de combate ao
tabagismo, às drogas ilícitas e ao alcoolismo e dá outras providências.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu prazo para emitir seu parecer.

Por meio de requerimento do autor, a proposição foi encaminhada a
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos
dos arts. 140, 188 e 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento propõe que o Poder Executivo reserve

5% do tempo ou do espaço utilizado em suas campanhas por
radiodifusão ou meio impresso para as campanhas de combate às
drogas lícitas e ilícitas.

É notório que o consumo de drogas lícitas - álcool e tabaco - e
ilícitas tem crescido continuamente. Segundo a Organização Mundial
de Saúde - OMS -, mais de 10% das populações dos centros urbanos
de todo o mundo consomem abusivamente substâncias psicoativas.
Sem dúvida, o uso indevido de drogas é considerado hoje um
problema de saúde pública que acomete pessoas de todas as classes
sociais e de diversos níveis de instrução. Diante dessa situação,
medidas de prevenção, como a realização de campanhas, são
oportunas.

No âmbito nacional, a matéria já está incluída na Política Nacional
sobre Drogas, aprovada na Resolução nº 3/GSIPR/CH/Conad, de
2005. Essa Política estabelece, entre seus objetivos, o conhecimento,
a sistematização e a divulgação das iniciativas, das ações e das
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campanhas de prevenção do uso indevido de drogas. Recentemente
foi publicada também a Política Nacional sobre o Álcool, por meio do
Decreto nº 6.117, de 2007, que contém, entre suas diretrizes, a
promoção de ações de comunicação, educação e informação relativas
às conseqüências do uso do álcool.

O Poder Executivo Federal criou, por meio da Lei nº 11.343, de
2006,  o  Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas -
Sisnad -, responsável pela articulação, integração, organização e
coordenação das atividades relacionadas com a prevenção do uso
indevido de drogas. O art. 2º da mencionada norma cita, entre os
objetivos do Sisnad, o de promover a integração entre as políticas de
prevenção do uso indevido de drogas. O Decreto nº 5.912, de 2006,
que regulamenta a Lei nº 11.343, de 2006, estabelece que integram o
Sisnad o Conselho Nacional Antidrogas - Conad -, a Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad -, além de outros órgãos.

Em âmbito estadual, o § 3º do art. 222 da Constituição do Estado
determina que a prevenção e o combate ao uso de drogas são dever
do Estado. A Lei nº 11.544, de 1994, que regulamenta esse
dispositivo constitucional, dispõe, em seu art. 1º, inciso I, que o Estado
deverá “divulgar, pelos meios de comunicação, medidas e formas de
prevenção, bem como informações e esclarecimentos sobre os efeitos
e conseqüências do uso indevido de drogas”.

Além disso, o Decreto nº 44.360, de 24/7/2006, que institui a Política
Estadual sobre Drogas, cria o Sistema Estadual Antidrogas e dá
outras providências, no inciso V do art. 3º, determina que a Política
tem como objetivos educar, informar, capacitar e formar pessoas em
todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução
da demanda (prevenção, tratamento e reinserção social), redução da
oferta e dos danos sociais e à saúde, fundamentada em
conhecimentos científicos validados e experiências bem-sucedidas,
adequadas à nossa realidade. Os arts. 4º a 8º do decreto supracitado
estabelecem diretrizes para a Política em áreas específicas:
prevenção; tratamento, recuperação e reinserção social; redução de
danos sociais e à saúde; repressão e pesquisas. Todas essas
diretrizes serão planejadas e articuladas de maneira intersetorial.
Acrescente-se que o Decreto n° 44.107, de 14/9/2005 , que cria o
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Programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao
Dependente Químico, em seu art. 2º, estabelece que o programa terá
suas ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e sua coordenação ficará a cargo de um
grupo gestor em parceria com as Secretarias de Estado de Saúde e
Defesa Social.

Podemos citar ainda: a Lei nº 12.462, de 1997, que criou o Fundo
Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
Funpren -; a Lei nº 12.615, de 1997, que instituiu a Semana Estadual
de Prevenção às Drogas; a Lei nº 12.903, de 1998, que define
medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso de
cigarro e similares nos locais que menciona; a Lei nº 13.080, de 1998,
que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de
drogas, da violência, de doenças sexualmente transmissíveis e da
gravidez precoce; a Lei nº 13.411, de 1999, que torna obrigatória a
inclusão, no programa de disciplinas dos ensinos fundamental e
médio, de estudos sobre o uso de drogas e dependência química; a
Lei nº 12.171, de 1996, que proíbe a venda de cigarro e bebida
alcoólica nas escolas públicas do 1º e 2º graus da rede estadual de
ensino e nas conveniadas; a Lei nº 16.276, de 2006, que dispõe sobre
a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na redução de
danos causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e outras drogas e
altera o art. 3º da Lei nº 12.296, de 13/9/96.

Consideramos, porém, que a proposição em comento vem
complementar as disposições legais já existentes sobre a matéria.
Tendo em vista a consolidação do ordenamento jurídico no Estado,
apresentamos o Substitutivo nº 1, com o objetivo de incluir a medida
sugerida pela proposição em lei que já vigora sobre a matéria. O
substitutivo preserva o comando central da proposição e retira os
dispositivos relativos aos contratos de publicidade já realizados pelo
Poder Executivo, pois o Supremo Tribunal Federal, em recentes
decisões, reconhece que o legislador não pode interferir em contratos
administrativos quando estes estiverem ainda vigentes.

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

1.489/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
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redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre campanhas de combate ao tabagismo, às drogas
ilícitas e ao alcoolismo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, fica

acrescido do seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar
como § 1º:

“Art. 1º - (...)
§ 2º - Nas campanhas de divulgação governamental serão incluídas

informações sobre a prevenção e o combate ao uso de drogas.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.718/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

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

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do
Diploma Procedimental.

No dia 18/12/2007, esta Comissão aprovou requerimento solicitando
que a matéria fosse baixada em diligência ao Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

No dia 10/3/2008, o pedido de diligência foi respondido por meio do
Ofício nº 27/2007, subscrito pela Diretora-Geral da mencionada
autarquia.

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

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende alterar a Lei nº 14.171, de 2002,
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com o objetivo de incluir os Municípios integrantes da Mesorregião do
Vale do Rio Doce na área de abrangência do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene.

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

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

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

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

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.718/2007.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.968/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe

altera o art. 11 da Lei nº 11.517, de 13/7/94, que define regras sobre a
eleição e a nomeação do Reitor e do Vice-Reitor da Universidade
Estadual de Montes Claros - Unimontes - e suprime a formação da
lista tríplice para indicação dos cargos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Administração Pública.

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

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar o critério para a nomeação do

Reitor e do Vice-Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes. Acompanhando o modelo estabelecido pela Lei Federal nº
9.192, de 1995, que disciplina a seleção dos Reitores das
universidades públicas, a Lei nº 11.517, de 13/7/94, estabelece que o
Governador do Estado irá escolher aqueles que irão exercer as
funções de Reitor e de Vice-Reitor da Unimontes a partir de uma lista
tríplice definida pela comunidade acadêmica em processo eleitoral.

O projeto estabelece que o processo eleitoral não servirá mais para
definir a lista tríplice, mas para escolher o Reitor e o Vice-Reitor.
Desta forma, o Governador do Estado dará posse ao candidato
escolhido pela comunidade acadêmica.

A alteração proposta encontra respaldo em dois princípios da
Constituição da República. Com efeito, a proposição em tela, por um
lado, confere mais densidade ao princípio da autonomia universitária,
insculpido no art. 207 da Carta Magna, na medida em que a escolha
para os cargos superiores de comando da referida Universidade ficam
sob a responsabilidade exclusiva da própria comunidade acadêmica.
A Universidade constitui um dos principais centros de produção de
conhecimento do País, e a reflexão que nela ocorre não pode estar
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atrelada aos interesses do governo, devendo, pelo contrário, promover
o debate crítico sobre as políticas públicas realizadas pelo Estado. A
autonomia universitária tem o propósito de assegurar esta
independência para a produção de conhecimento, e a eleição do
Reitor pela comunidade acadêmica aprofunda esta independência.

Por outro lado, a proposição em exame promove o princípio da
gestão democrática das instituições de ensino, estabelecido no art.
206, VI, da Constituição da República. Vale ressaltar que as escolas
estaduais escolhem seus Diretores de forma direta, sem a formação
de lista tríplice, como ocorre nas universidades. Sabe-se que não há
previsão legal para a eleição nos educandários estaduais
responsáveis pela educação básica, encontrando-se as eleições
estabelecidas em instrumentos normativos infralegais. Não obstante
isto, não se pode deixar de reconhecer que as eleições para Diretor
de escola pública estadual foram adotadas há mais de uma década e
já se encontram incorporadas à cultura dessas instituições. Ora, se as
comunidades escolares das instituições de ensino básico do Estado
escolhem seus Diretores, muito mais razão existe para que a
comunidade da Unimontes tenha a mesma prerrogativa.

Dessa forma, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria nesta
Casa.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.968/2007.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.098/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 170/2008, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 2.098/2008,
que altera dispositivos da Lei nº 10.366, de 28/12/90, que dispõe
sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais - IPSM -, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/3/2008, o projeto foi



914

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 aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A Constituição da República estabelece, no inciso XII do art. 24, que

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre previdência social, e o § 1º do mesmo artigo
determina que, no âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, enquanto o § 2º
esclarece que tal competência da União não exclui a competência
suplementar dos Estados.

Isso posto, a proposição em epígrafe altera dispositivos da Lei nº
10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, e dá outras
providências.

Tal medida, fruto da solicitação formulada por meio do Ofício nº
94.086/07, assinado em conjunto, pelos Comandantes-Gerais da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e pelo Diretor-Geral do
Instituto da Previdência dos Servidores Militares do Estado, busca a
adequação da mencionada norma à Lei Federal nº 8.213, de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social, e nº
9.278, de 10/5/96, que regula o § 3º do art. 226 da Constituição
Federal, o qual reconhece a união estável. Norteou-se, ainda, a
proposição pelo disposto na Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002,
que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos
servidores públicos do Estado e dá outras providências.

Por ser oportuno, ressalte-se que a Emenda à Constituição da
República nº 18, de 5/2/98, desvinculou o militar da categoria servidor
público.

Entre as mudanças propostas, incluem-se a alteração do art. 10, que
estabelece o rol de dependentes do segurado, em ordem preferencial
e excludentemente, para fins de prestação previdenciária, do art.15,
que dispõe sobre o auxílio-natalidade e, finalmente, do art. 23, que
trata do valor global da pensão e do seu limite mínimo.
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Vejamos, então, por partes, o que cada alteração representa.
A alteração proposta para o art. 10 é significativa e necessária, pois

confere ao referido dispositivo mais clareza e objetividade.
De acordo com o enunciado atual, são dependentes do segurado o

cônjuge, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21
anos ou inválido; os pais economicamente dependentes do segurado
e o irmão, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido,
economicamente dependente do segurado.

Diz, ainda, o art. 10 que se equipara a filho o menor sob guarda ou
tutela o qual não possui condições de manter o próprio sustento e que
companheiro é a pessoa com a qual o segurado, na forma do § 3º do
art. 226 da Constituição Federal, mantenha união estável por, no
mínimo, 5 anos na época da prestação previdenciária ou, por menos
tempo, se houver filho comum do casal.

A nova redação que se propõe introduziu a pessoa do enteado e
redefiniu a condição de companheiro, em conformidade com o
ordenamento constitucional, especialmente com o art. 226 da
Constituição Federal.

Consoante o que determina o § 2º do art. 16 da Lei Federal nº 2.813,
de 1991, o enteado foi equiparado, junto com o tutelado, como
dependente de primeira classe, concorrendo, em grau de igualdade,
com os filhos e o cônjuge ou companheiro do segurado. Eis o teor do
referido dispositivo:

“Art. 16 - (...)
§ 2º - O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante

declaração do segurado e desde que comprovada a dependência
econômica na forma estabelecida no Regulamento”.

Com relação à pessoa do companheiro, cabe assinalar os
comentários de José Afonso da Silva em sua obra “Comentário
Contextual à Constituição”, quando interpreta os preceitos normativos
inscritos no “caput” do art. 226 e seus parágrafos. Segundo o
eminente professor, “a entidade familiar fundada no casamento,
portanto, não é mais a única consagrada pelo direito constitucional e,
por conseqüência, pela ordem jurídica em geral, porque é da
constituição que irradiam os valores normativos que imantam todo o
ordenamento jurídico”.
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Sobre a união estável a que se refere o § 3º do art. 226, José Afonso
da Silva destaca a Lei nº 9.278, de 1996, que qualifica de
“conviventes” homem e mulher em união estável, ao passo que o
Código Civil qualifica de companheiros. Não obstante isto, ao discorrer
sobre direitos e deveres inerentes à sociedade conjugal, o
constitucionalista salienta que “‘sociedade conjugal’ não deve ser
entendida no sentido tradicional e estrito da sociedade entre homem e
mulher fundada no casamento, porque a união estável, considerada
entidade familiar, também gera uma sociedade conjugal. Assim,
quando o Código Civil diz que, pelo casamento, homem e mulher
assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e
responsáveis pelos encargos de família, embora fale em casamento,
se há de entender que também os companheiros ou conviventes de
uma união estável estão contemplados”(2ª edição, Malheiros Editores,
2006, pp. 851-852).

Outra medida consubstanciada na proposição e pertinente ao art. 10
refere-se à comprovação da dependência econômica nos casos em
que especifica, a fim de impedir que segurados tentem inscrever
supostos dependentes que, de fato, não vivem sob suas expensas,
como beneficiários do sistema previdenciário.

Igualmente, a introdução do art. 10-A, cuja redação acompanha os
dispositivos consagrados no Regime Geral de Previdência Social e no
Regime Próprio de Previdência do Estado, visa a estabelecer as
condições para a perda da qualidade de dependente, uma vez que a
lei não prevê tal hipótese.

A exemplo, também, do que prevê a Lei Complementar nº 64, de
2002, “ex vi” do seu art. 46, a introdução do art. 10-B tem por escopo
a exigência de um recadastramento anual dos beneficiários.

Quanto ao art. 15, a alteração proposta para o “caput” tem fulcro no
entendimento de que o direito ao auxílio-natalidade reside no
nascimento do filho do segurado, independentemente da condição de
o cônjuge ou companheiro estar inscrito no IPSM, conforme prevê a
lei atual.

Finalmente, o art. 23 estabelece, no “caput”, que o valor global da
pensão será igual ao estipêndio de benefício do segurado. Já o seu
parágrafo único prescreve que a pensão não poderá ter valor total
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inferior ao salário mínimo.
A alteração que se pretende para o referido artigo objetiva manter o

enunciado no “caput” e no seu parágrafo único e acrescentar-lhe os
§§ 2º e 3º, transformando o parágrafo único em § 1º. Assim, por meio
do § 2º, fica estabelecido que 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 da lei.

Ressalte-se que esta regra está prevista no art. 76, § 2º, da Lei
Federal nº 8.213, de 1991, que assim dispõe:

“Art. 76 - (...)
§ 2º - O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que

recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições
com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta lei”.

Quanto ao § 3º, este tem por escopo determinar que o valor de cota
de pensão correspondente às pessoas de que trata o § 2º não poderá
ser superior ao fixado na respectiva sentença de concessão de
alimentos.

Tendo em vista a necessidade de sanar quaisquer dúvidas quanto
ao direito dos militares que participaram do movimento de
reivindicação salarial de 1997 de receber os vencimentos relativos ao
período em que estiveram excluídos da PMMG, propomos, ao final
deste parecer, a Emenda nº 1 à proposição. Outrossim, propomos a
Emenda nº 2 objetivando garantir a máxima eficácia ao direito à saúde
dos militares que contribuem compulsoriamente para o IPSM. A
Emenda nº 3 tem por escopo deixar expressamente fixado na Lei nº
10.366, de 1990, a organização do IPSM com base na autonomia
administrativa, financeira e orçamentária. Por fim, a Emenda nº 4
apenas corrige erro material na citação de um parágrafo inexistente,
porquanto o § 3º do art. 23 a que se refere o art. 1º do projeto deve
referir-se somente ao § 2º, e não a ele próprio, conforme consta na
proposição original.

Conclusão
Somos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2098/2008 com as Emendas nºs 1 a 4, redigidas a
seguir.
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EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. - Em consonância com o disposto no § 1º do art. 42 da

Constituição da República que atribui à lei estadual específica dispor
sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, a autarquia Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM organiza-se com base na autonomia administrativa, financeira e
orçamentária.”

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. - Fica assegurado aos militares de que trata o art. 18 da Lei

Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, o direito à percepção
retroativa dos vencimentos, gratificações, adicionais e demais
vantagens remuneratórias relativas ao período compreendido entre a
exclusão da Polícia Militar e a reinclusão junto ao Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais.”

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. - O art. 18 fica acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 18 - (...)
Parágrafo único: O IPSM custeará o atendimento particular do militar

segurado e de seus dependentes caso inexista, no município em que
residam, hospital, clínica ou profissional especializado conveniado ao
sistema de assistência à saúde de que trata o ‘caput’ deste artigo.”

EMENDA Nº 4
No § 3º do art. 23 a que se refere o art. 1º substitua-se a expressão

“de que tratam os §§ 2º e 3º” pela expressão “de que trata o § 2º”.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.199/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, originada do Projeto de Lei nº 3.446/2006,
desarquivado a requerimento do Governador do Estado, por
intermédio da Mensagem nº 177/2008, tem por objetivo autorizar o
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Poder Executivo a doar ao Município de Uberlândia o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2008 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 2.199/2008 tem por escopo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Uberlândia imóvel constituído de terreno urbano
edificado, com área de 10.234m², situado na Av. Europa, no Bairro
Tibery, nesse Município, registrado sob o nº 10.171, à ficha 1 do Livro
2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1978
por doação do Município, sem a imposição de nenhum ônus. Segundo
informações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
encontra-se cedido à administração local desde 1985, abrigando uma
Unidade de Orientação ao Menor.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado;
e, 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, e o art. 17, inciso
I, que impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa
no parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber: o imóvel destina-se a
ampliação e aprimoramento do atendimento realizado pela Unidade
de Orientação ao Menor ali instalada.

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 estipulada.

Diante dessas considerações, não há impedimento à tramitação do
projeto de lei em análise.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.199/2008.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 379/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 379/2007, de autoria do Deputado Paulo Cesar,

que declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública e
Integração Social de Amparo do Serra-MG - Consepis-AS -, com sede
no Município de Amparo do Serra, 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 379/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública e

Integração Social de Amparo do Serra-MG - Consepis-AS -, com sede
no Município de Amparo do Serra.

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

Segurança Pública e Integração Social de Amparo do Serra-MG -
Consepis-AS -, com sede no Município de Amparo do Serra.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.672/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.672/2007, de autoria do Deput ado Jayro
Lessa, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
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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° 1.672/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Governador
Valadares.

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

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Governador Valadares.

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

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.967/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.967/2007, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Amigos do Bairro São Gonçalo, 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° 1.967/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Bairro São Gonçalo, com sede no Município de Catas Altas da
Noruega.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos
Moradores e Amigos do Bairro São Gonçalo, 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, 9 de abril de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de

Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.986/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.986/2008, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Ijaci - Consepi -, com sede no Município de
Ijaci, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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 1.986/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

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

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.004/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.004/2008, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Cultural e Educacional Carimbado de Radiodifusão -
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Acecra -, com sede no Município de São Thomé das Letras, 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 2.004/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural e

Educacional Carimbado de Radiodifusão - Acecra -, com sede no
Município de São Thomé das Letras.

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

Comunitária Cultural e Educacional Carimbado de Radiodifusão -
Acecra -, com sede no Município de São Thomé das Letras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente- Gláucia Brandão, relatora - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.019/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.019/2008, de autoria do Deputado Doutor
Rinaldo, que declara de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Campos
Gerais, com sede no Município de Campos Gerais, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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 2.019/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Prestação de Serviços de Campos Gerais, com
sede no Município de Campos Gerais.



924

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

Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Campos
Gerais, com sede no Município de Campos Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.022/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.022/2008, de autoria do Deputado Inácio
Franco, que declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Rural de Colônia - Aderc -, com sede no Município
de Onça de Pitangui, 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 2.022/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

de Colônia - Aderc -, com sede no Município de Onça de Pitangui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Desenvolvimento Rural de Colônia - Aderc -, com sede no Município
de Onça de Pitangui.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.036/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.036/2008, de autoria da Deputada Cecília
Ferramenta, que declara de utilidade pública a Associação de
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Proteção e Assistência aos Condenados de Ipatinga - Apac -, 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 2.036/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 16/4/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Zé Maia, notificando sua ausência do País no período

de 4/4/2008 a 14/4/2008. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/4/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.293 a 2.298/2008 - Requerimentos
nºs 2.230 a 2.243/2008 - Requerimento da Comissão de Direitos
Humanos - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio
Ambiente, de Saúde e de Turismo - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Sargento Rodrigues, Domingos Sávio, Célio Moreira e
Doutor Viana - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições -  Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio;  deferimento;  discurso do Deputado Domingos
Sávio - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento;
discurso do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elisa Costa - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares
- Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, 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
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.293/2008
Declara de utilidade pública a Fundação de Amparo à Doença e à

Pobreza, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Amparo à

Doença e à Pobreza, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Fundação de Amparo à Doença e à Pobreza, sem fins
lucrativos, a qual tem por finalidade promover a reabilitação de
pessoas doentes, a distribuição de alimentos, vestuários e remédios e
a execução de ações de assistência à educação de crianças e
adultos, por meio de cursos profissionalizantes ou não. No
desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto à raça,
à cor, ao sexo, à condição social, ao credo político ou religioso das
pessoas assistidas e atende com base nos princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade
e da eficiência.

Insta pontuar que a Fundação se encontra em pleno e regular
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funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de
pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem,
atendendo, desta forma, aos requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.294/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos

do Bairro Ovídio Guerra, com sede no Município de Lagoa Santa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Amigos do Bairro Ovídio Guerra, com sede no
Município de Lagoa Santa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Comunitária dos Amigos do Bairro Ovídio

Guerra, com sede no Município de Lagoa Santa, é entidade sem fins
lucrativos, de caráter representativo, reivindicatório, educativo e
beneficente.

Com o propósito de lograr o bem-estar da população da região em
que atua, estuda seus problemas e trabalha para solucioná-los, além
de fomentar seu desenvolvimento social, cultural e econômico.
Promove ações de proteção à infância, à maternidade, à velhice e ao
deficiente, bem como nas áreas da educação, da cultura, do esporte e
do lazer. Realiza cursos, inclusive o de alfabetização, palestras cívicas
e culturais, campanhas beneficentes e de preservação ambiental.

Em apoio às necessidades gerais da comunidade, exerce a função
de representá-la e defendê-la, além de coordenar sua participação
democrática na vida municipal.

Diante do exposto, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.295/2008
Proíbe a realização de eventos de moda com modelos com índice

de massa corpórea (IMC) abaixo de 18 Kg/m².
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido no âmbito do Estado de Minas Gerais a

realização de eventos de moda com modelos que possuam o índice
de massa corpórea (IMC) inferior a 18 kg/m².

Art. 2º -. Por ocasião da realização do desfile, campanha ou evento
de moda, as agências deverão apresentar à autoridade responsável
os atestados individualizados que comprovem as condições de saúde
física e mental dos modelos que participarão do evento sob sua
responsabilidade.

§ 1º - Somente serão aceitos atestados cuja data seja inferior a
quarenta e cinco dias da realização do evento.

§ 2º - Os atestados deverão conter informação sobre o Índice de
Massa Corporal (IMC) do modelo.

Parágrafo único - O referido atestado deverá permanecer com os
organizadores durante a realização do evento.

Art. 3º - Cabe às agências a responsabilidade pelo controle periódico
da saúde física e mental dos modelos contratados.

Art. 4º - Poderá ser exigido, a critério da autoridade responsável,
histórico contendo as avaliações periódicas relativas aos últimos oito
meses anteriores à realização do evento, inclusive IMC.

Art. 5º - O descumprimento desta lei acarretará as seguintes
sanções:

I - multa de R$ 10.000 (dez mil reais);
II - multa de R$ 50.000 (cinqüenta mil reais) no caso de reincidência;
III- não-participação do modelo no evento.
Art. 6º - As multas previstas do artigo anterior deverão ser aplicadas

cumulativamente ao organizador do evento e a agência do modelo.
Art. 7º - Em se tratando de empresa sediada no Estado de Minas

Gerais a reincidência prevista no inciso II do art. 5º acarretará também
cassação do alvará de funcionamento das respectivas empresas.

Art. 8º - Cabe à Secretaria Estadual de Saúde zelar pelo
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cumprimento da presente lei, designando fiscais para o
acompanhamento dos eventos, bem como para a realização de visitas
periódicas às agências, para averiguação do perfeito cumprimento do
disposto.

Art. 9º - A presente lei será regulamentada pelo poder executivo no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: A recente morte da modelo Ana Carolina Reston

Marcan, vítima de anorexia nervosa, é um grave alerta para este mal
contemporâneo, que tem vitimado um grande e crescente número de
adolescentes, boa parte modelos profissionais.

Isso ocorre devido à instituição de um padrão – ditado pela indústria
da moda - que privilegia a extrema magreza como parâmetro de
beleza e de elegância femininas.

Como é sabido, a quase totalidade das modelos iniciam-se na
profissão com idade que varia de 12 a 14 anos, ainda em processo de
formação física e mental e extremamente suscetíveis a todo tipo de
sugestão. Some-se a isso a extrema competitividade dessa profissão
e temos um quadro que induz essas adolescentes e jovens ao
desenvolvimento da anorexia nervosa.

O índice de massa corpórea - IMC - é calculado dividindo-se o peso
pela altura ao quadrado. Uma pessoa que pesa 55 kg e tem 1.70 m de
altura, por exemplo, tem o IMC de 19.03 kg/m². Especialistas em
saúde das Nações Unidas recomendam que o IMC fique em torno de
18,0 kg/m² a cerca de 25 kg/m². Para se ter idéia, a modelo Ana Carolina,
quando faleceu, tinha IMC em torno de apenas 13 kg/m².

Medidas semelhantes estão sendo adotadas em importantes centros
do mundo da moda. O governo italiano assinou um termo de
compromisso com suas associações mais importantes para controlar
a presença de modelos menores de 16 anos e com IMC inferior a 18,5
kg/m². Em setembro de 2006, o governo de Madri rejeitou modelos
com IMC abaixo de 18 kg/m² nas passarelas da Semana da Moda de
Madri. O governou argumentou que a indústria da moda tem a
responsabilidade de difundir imagens de corpos saudáveis. Na
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Inglaterra, um estudo independente feito por especialistas sugeriu a
proibição da presença de menores de 16 anos nos desfiles.

O mais grave é que as agências impõem padrões mas não
assumem quaisquer responsabilidades verdadeiras na prevenção e no
tratamento dos distúrbios que deles advém, relegando as modelos à
própria sorte e eximindo-se totalmente nos casos mais graves que,
como vimos, podem chegar à morte. É o que diz, por exemplo, a
modelo e atriz Letícia Birkheuer: “O mercado exige que as meninas
estejam magras e é claro que há muito exagero nisso. Mas é a
agência, que tira a menina de 13 anos da casa do pai, que deveria ter
cuidado com ela. Não conheço nenhuma agência que tome cuidado.
Jogam a modelo num apartamento com mais modelos e ninguém vê
se estão fazendo regimes loucos, usando drogas, chegando às 5
horas, se envolvendo com pessoas erradas (...) (“Entrevista ao jornal
“Folha de S. Paulo”, em 19/11/2006).

Leonor Perez Pita, diretora da Semana da Moda de Madri,
contrariando o que se esperava reagiu da seguinte forma, segundo a
agência de notícias Reuters: "As restrições podem ser um enorme
choque para o mundo da moda no começo, mas estou certa de que é
importante no que diz respeito à saúde".

A exigência de que um atestado declare o IMC de cada modelo visa,
portanto, assegurar o acompanhamento de possíveis indícios de
desenvolvimento da anorexia nervosa ou a tendência a desenvolvê-la.

O presente projeto de lei visa, assim, contribuir para a prevenção da
doença, cobrando das agências que cumpram com suas
responsabilidades, investindo parte de seus lucros na garantia da
saúde física e mental das modelos que pretendam trabalhar no Estado
de Minas Gerais.

Evidentemente, a eficácia das medidas ora propostas está
diretamente vinculada à capacidade de fiscalização do Poder
Executivo, através da Secretaria de Saúde e outros órgãos.

A prevenção é a melhor estratégia para combater a anorexia e
também a bulimia, pois quando essas patologias se instalam, a terapia
torna-se complexa e o índice de cura baixo.

Esperamos que esta iniciativa encontre eco entre os nobres pares,
para que possamos evitar novos casos como o da jovem modelo.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de
Fiscalização para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.296/ 2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Papel e

Similares de Barbacena - Ascapasb -, com sede no Município de
Barbacena.

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

Catadores de Papel e Similares de Barbacena - Ascapasb -, com sede
no Município de Barbacena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Ascapasb é uma entidade sem fins lucrativos, com

sede no Município de Barbacena. Tem como finalidade primordial
apoiar e defender os interesses dos catadores de papel, papelão e
similares, no tocante à criação de cooperativas, no combate à fome e
à pobreza, na divulgação da cultura e do esporte, além de outras
finalidades previstas em seu estatuto. A entidade funciona há mais de
um ano, sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não
remuneradas, e seu estatuto está devidamente registrado em cartório.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.297/2008
Declara de utilidade pública a Fundação Santa Teresinha - Lar dos

Idosos, com sede no Município de Camanducaia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Santa

Teresinha - Lar dos Idosos, com sede no Município de Camanducaia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2008.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade
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pública a Fundação Santa Teresinha - Lar dos Idosos, com sede no
Município de Camanducaia. A instituição, de caráter beneficente,
encontra-se em funcionamento regular há mais de um ano e, tem por
finalidade estatutária a prática da caridade cristã no campo da
assistência social e da promoção humana, por meio da realização de
projetos de assistência especialmente direcionados à população
idosa.

A Fundação oferece teto, calor humano, alimentação, assistência
médico-hospitalar e odontológica, lazer e assistência educacional,
buscando o bem-estar do público-alvo.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos
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 2.298/2008
Altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Senhora dos Remédios, nos termos da Lei nº 16.311, de 7 de agosto
de 2006, e revoga o parágrafo único de seu art. 1º e o art. 2º.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Senhora dos Remédios nos termos da Lei nº 16.311, de 7 de agosto
de 2006, passa a ser o funcionamento de área de lazer para a
comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata o art. 1º desta lei reverterá ao
patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da
publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogado o parágrafo único do art. 1º e o art. 2º da Lei

nº 16.311, de 7 de agosto de 2006.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2008.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: A Lei nº 16.311, de 2006, autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Senhora dos Remédios um terreno com área de
2.040m² situado na Rua Antônio Rodrigues Milagres, nesse Município.

Em seu parágrafo único, a proposição determina que esse imóvel
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deverá ser permutado por um terreno com área de 5.240m², de
propriedade de Eni Efigênia Milagres, situado no lugar denominado
Vargas, também naquela municipalidade, para que nesse local seja
construída uma unidade de saúde.

Ocorre que a Prefeitura julgou por bem adquirir o referido imóvel e
nele construir a unidade de saúde; entretanto é de interesse da
administração pública utilizar o imóvel doado pelo Estado para o
desenvolvimento de atividades de lazer para a comunidade,
especificamente para a construção de um parque infantil.

Assim, apresentamos esta proposição, que altera a finalidade do
terreno doado e, em conseqüência, revoga, na citada Lei nº 16.311, o
parágrafo único do art. 1º, que determina a permuta, e o art. 2º, que
trata da reversão do imóvel ao patrimônio do Estado no caso de não-
cumprimento da finalidade proposta.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.230/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Fhemig por seu 31º aniversário
de fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.231/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Escola de Farmácia da Ufop por
seu 169º aniversário de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.232/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio Musirama por seu 28º
aniversário de fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.233/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Procon Estadual por seu 26º
aniversário de fundação. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 2.234/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Hospital São João de Deus por
seu 168º aniversário de fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.235/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
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solicitadas à Secretária de Educação providências com vistas a que a
Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça, no Município de
Contagem, seja atendida pelo Programa Escola Viva, Comunidade
Ativa, no que se refere a reforma geral.

Nº 2.236/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretária de Educação providências com vistas a que a
Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça, no Município de
Contagem, seja atendida pelo Programa Escola Viva, Comunidade
Ativa, no que se refere a reforma e ampliação da quadra poliesportiva.

Nº 2.237/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretária de Educação providências com vistas a que a
Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça, no Município de
Contagem, seja atendida pelo Programa Escola Viva, Comunidade
Ativa, no que se refere a ampliação da rede física. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 2.238/2008, do Deputado Gilberto Abramo e outros, em que
solicitam seja formulada manifestação de repúdio à afirmação do
Deputado Federal Ciro Gomes, publicada no jornal "Folha de S.
Paulo”, de que a política em Minas é entabulada "por setores que
representam a escória política", afirmação essa que julgam ofensiva à
população da Capital e a toda a classe política mineira. (- À Comissão
de Administração Pública.)

Nº 2.239/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
providências com vistas à celebração de convênio com a Federação
das Empresas de Transportes de Passageiros de Minas Gerais -
Fetran - para concessão de passe-livre aos portadores de deficiência
e aos idosos. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.240/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitada ao Juiz e ao Promotor de Justiça Militar da 2ª Auditoria
Militar, bem como ao Juiz de Direito e ao Promotor de Justiça da
Comarca de Alpinópolis, a adoção das medidas cabíveis em face da
audiência pública realizada em reunião dessa Comissão, em
10/4/2008, com a finalidade de obter esclarecimentos sobre a morte
do jovem Thiago Zanin de Lima.

Nº 2.241/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
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seja solicitada ao Corregedor da Polícia Militar e ao Ouvidor de Polícia
do Estado a adoção das medidas cabíveis em face dos relatos feitos
em reunião dessa Comissão, em 10/4/2008, relativos à atuação de
policiais militares no câmpus da UFMG, em 3/4/2008. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.242/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de Governador Valadares
providências para a adequação ambiental do aterro sanitário
municipal; para a construção de novo aterro, em local condizente, e
para o cumprimento dos compromissos firmados com a Associação de
Catadores de Materiais Recicláveis - Ascanavi.

Nº 2.243/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com os Srs. Marcus Pestana,
Secretário de Saúde, e Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da
Unimontes, pela inauguração do Centro de Convivência do Idoso,
entidade anexa ao Hospital Universitário dessa instituição; e com o Sr.
Aloysio de Andrade Farias, Controlador do Grupo Alfa-SP, pelo apoio
à saúde do idoso no País.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja o Projeto de
Resolução nº 716/2007 apreciado com a maior brevidade possível. (-
À Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de
Direitos Humanos.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Saúde e de Turismo.
Oradores Inscritos

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

Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, o
assunto que me traz a esta tribuna, nesta tarde, de certa forma, vem
me preocupando há algum tempo: o trabalho realizado pela Comissão
de Direitos Humanos da Casa. Antes, quero falar do respeito que
tenho pelos Deputados que compõem a Comissão de Direitos
Humanos e da importância que tem, dentro do processo democrático,
esta que muitas vezes é chamada pelo operador do direito de peso e
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contrapeso, ou seja, é o exercício da fiscalização que deve ser feito
pelas autoridades, pelas instituições e, certamente pelas comissões
permanentes desta Casa. Contudo, Sr. Presidente, quero deixar claro
que não abordarei a questão de mérito, mesmo porque quem deve
abordar isso são as autoridades que estão envolvidas diretamente. A
própria lei determina e lhes dá prerrogativa para que assim o façam.

Em relação ao episódio acontecido em São José da Barra, na região
Sudoeste de Minas Gerais, a Comissão de Direitos Humanos da
Casa, na pessoa do seu Presidente Deputado Durval Ângelo, realizou
uma audiência pública, no último dia 10. Surgiu-me uma grande
preocupação, a respeito de que cheguei a comentar com vários
Deputados da Casa, em relação ao devido processo legal no caso.
Quero deixar claro que os policiais que foram acusados na Comissão
de Direitos Humanos, durante essa audiência pública, se realmente
cometeram algum ato e violaram os direitos humanos, certamente
devem ser punidos na forma da lei e condenados pela autoridade
competente. No caso, deve-se obedecer ao processo legal. Não se
trata aqui, em momento algum, de querer fazer a defesa prévia. Pelo
contrário, o que não queremos é que se condenem os policiais desse
destacamento antecipadamente, como ocorreu, certamente, durante a
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Casa.

Sr. Presidente, chamo a atenção porque, de posse das notas
taquigráficas, separamos um trecho que me deixou preocupado. Foi
convidado o Promotor de Justiça Alan Carrijo Ramos, Promotor da
Comarca de Alpinópolis; como ele não pôde vir, compareceu o
Promotor de Direitos Humanos Rodrigo Filgueira, que disse:
“Confesso que este é o meu primeiro contato com o caso.
Infelizmente, não acompanhei sua divulgação pela imprensa. Após ler
o relatório subscrito pelo Dr. Fábio de Oliveira, Delegado Regional,
tenho um questionamento a fazer. Por que a questão da tortura
seguida de morte não foi ventilada nesta hipótese, já que houve este
percurso entre a sua prisão na localidade e o seu encaminhamento à
autoridade policial?”. Mais adiante, o Promotor diz o seguinte:
“Obviamente, o Promotor poderá avaliar isso melhor, já que não estou
com os autos nem com a prova testemunhal ou pericial produzida.
Tenho apenas um relato. Por que não considerar a tortura nessa
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hipótese?”. Sr. Presidente, o que o Promotor Rodrigo Filgueira fez foi,
no mínimo, insinuar que os policiais já estavam praticando crime de
tortura. E ele, como Promotor dos direitos humanos ou Procurador
que promove direitos humanos, também não poderia fazê-lo, porque
deve obedecer ao devido processo legal. Infelizmente, com todo o
respeito que tenho pelo ilustre Deputado Durval Ângelo, nesta
audiência pública ficou clara a intenção de pressionar o Ministério
Público e o Judiciário a procederem diferente.

Sr. Presidente, o exemplar da Constituição da República não se
encontra em minhas mãos, mas não é muito difícil consultar a minha
memória e dizer que o seu art. 2º estabelece que devemos respeitar a
autonomia de Poderes. Um pouco mais adiante, seu art. 3º relata a
defesa dos direitos humanos, e seu art. 5º, que é cláusula pétrea, diz
que todos têm direito de ser processados e julgados pela autoridade
competente, que, no jargão jurídico, chama-se juízo natural. O Estado
é o Juiz, é ele que pode, é ele que tem investidura, legalidade para
poder julgar. Por outro lado, é o Ministério Público, após conhecer os
autos - não como disse aqui o Procurador Rodrigo Filgueira -, após
manuseá-lo, conhecer as provas periciais e testemunhais, chamadas
de prova objetiva e subjetiva, que poderá manifestar-se. De
preferência, que o faça quando estiver atuando no processo.

Fico muitas vezes preocupado, especialmente diante da fala desse
Procurador e do Deputado Durval Ângelo, com a tentativa de
apressar. O inquérito indicará se os policiais cometeram crime de
tortura ou não, e o Juiz fará o julgamento. Mas está acontecendo
diferente aqui, porque as notas taquigráficas mostram que o Deputado
Durval Ângelo aprovou requerimento na Comissão de Direitos
Humanos para visitar o Juiz da Segunda Auditoria da Justiça Militar.
Não podemos aceitar essa situação, Sr. Presidente, porque ela viola a
separação e autonomia dos Poderes, viola o devido processo legal,
viola o amplo direito de defesa do contraditório, porque todos têm
direitos. Por mais que o policial cometa abuso, tem direito ao devido
processo legal. Temos de respeitar. Deputado Inácio, sabe por quê?
Porque vivemos num Estado Democrático de Direito onde impera a
lei. O que não pode é imperar a vontade deste Deputado.

Seria muito cômodo para mim, Deputado Célio Moreira, aprovar
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requerimento na Comissão de Segurança Pública, ir lá e fazer o
inverso, dizendo ao Juiz: “Não, não é desse jeito”. Mas, como
Deputado e Presidente da Comissão de Segurança Pública, não tenho
o direito de dizer ao Juiz o que ele deve fazer, se é lesão corporal
seguida de morte ou tortura seguida de morte. Devemos lembrar aos
Deputados da Comissão de Direitos Humanos, especialmente ao
Deputado Durval Ângelo, que, no crime tipificado na Lei nº 9.455, de
1997, um dos pressupostos é a obtenção de informações, utilizadas
assim há muito tempo. Não foi o que aconteceu em São José da
Barra.

Quero deixar claro que respeito demais a Comissão, sei que os
Deputados são competentes, exercem um papel fundamental no
chamado peso e contrapeso, no sistema de freios, que é o de
fiscalizar um ao outro, mas, nesse caso, digo e repito, Sr. Presidente,
que houve exagero. Não podemos permitir isso. Já abordei o
Presidente desta Casa, não dá para aceitar que uma comissão vá ao
Judiciário influenciar, pressionar o Juiz da Segunda Auditoria da
Justiça Militar, porque é o que está escrito no requerimento.

Sr. Presidente, para formalizar o nosso questionamento, farei a
leitura de um requerimento em que solicito ao Presidente desta Casa
que se manifeste, porque ele é o guardião do Regimento.

Se queremos defender direitos humanos, temos de defender o
devido processo legal e respeitar a autonomia de poderes. Não
podemos praticar ingerências, e o que o Deputado Durval Ângelo quis
fazer com o requerimento está mais que estampado, porque está nas
notas taquigráficas e também no “Assembléia Informa”, dito e escrito,
pelos jornalistas de nossa Casa, que o Deputado aprovou o
requerimento para ir até a Segunda Auditoria do Tribunal de Justiça
Militar. Não posso aceitar que o devido processo legal e que o amplo
direito de defesa do contraditório sejam maculados e que o juízo
natural seja simplesmente esquecido, porque são eles as figuras e
porque quem fala nos autos - qualquer um dos companheiros que
conhece de procedimento e opera o direito sabe disso - são os
advogados das partes, o Promotor e o Juiz. Imaginem se, sempre que
um policial for acusado, este Deputado for até o Juiz influenciá-lo. Eu
não posso nem devo fazer isso, assim com também não tenho esse
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direito.
Portanto, Sr. Presidente, farei a leitura do requerimento: “Exmo. Sr.

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O
Deputado que este subscreve vem, perante V. Exa., requerer, em
sede de questão de ordem, na forma do art. 165 do Regimento
Interno, que seja dada interpretação constitucional e regimental
adequada ao requerimento aprovado no âmbito da Comissão de
Direitos Humanos desta Casa, no dia 10 do corrente mês, para a
aludida Comissão "visitar o Juiz da Segunda Auditoria da Justiça
Militar", no intuito de convencê-lo a "alterar a tipificação de conduta
criminosa" de militares denunciados em audiência promovida pela
mesma”.

Dúvida surge sobre se seria constitucional a intervenção de uma
comissão legislativa perante um Juiz natural, para convencê-lo do
mérito de sua decisão judicial, porque tal "visita" institucional traz
consigo a clara ameaça de lesão a direito desses indiciados,
especialmente no que se refere à separação de poderes, ao devido
processo legal e à própria garantia do juízo natural.

Se a Comissão de Direitos Humanos escolhe quais seres humanos
devem ter seus direitos defendidos na ALMG, isso é uma
discricionariedade de sua agenda política. Já avocar para si a
condição de advogada de causa alheia, sem nenhum respaldo
constitucional e processual para representar pleito ao Poder Judiciário
no curso de ação penal, é ferir de morte suas competências
regimentais, ademais de expor esta Casa Legislativa a uma situação
de interferência indevida em outro poder da república.

Nesses termos e considerando as competências inscritas no art. 82,
XV e XXXV, do Regimento, é que requeiro, pois, a V. Exa. que o
aludido requerimento já aprovado no âmbito da Comissão de Direitos
Humanos seja declarado inconstitucional e regimentalmente
inadequado às funções de uma comissão parlamentar.

Justificação: O presente requerimento tem por objetivo discutir sobre
a gravíssima hipótese de a Comissão de Direitos Humanos, valendo-
se da imagem institucional da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, passar a atuar como advogada de causa em processos
judiciais em tramitação. Essa seria uma intervenção inadmitida
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regimental e constitucionalmente, porque fere o princípio da
separação de poderes e a própria garantia do Juiz natural.

Ora, se compete à Comissão de Direitos Humanos a defesa dos
direitos individuais, políticos e coletivos, não pode ela pretender atuar
como Juiz que interpreta qual é o tipo penal adequado para delimitar a
conduta de indiciados em processo judicial já instaurado, sob pena de
ela própria se contradizer institucionalmente. Se não, vejamos: não
seria direito humano o direito desses indiciados de se defenderem no
curso de um devido processo perante um Juiz natural?

Ao interferir em processo judicial, sem dele ser parte, a Comissão de
Direitos Humanos se valeria da imagem institucional da ALMG para
pressionar o Poder Judiciário sem nenhum respaldo na Constituição
ou no Regimento desta Casa. É processualmente ilícita tal
intervenção, constitucionalmente desequilibrada e regimentalmente
vazia de fundamento.

Por ser matéria relevante, conto com o apoio dos demais pares.
Quero deixar claro, Sr. Presidente, que o único objetivo que temos

aqui é o de defender o devido processo legal. Não me vou ater ao
mérito. Se o policial cometeu abuso de autoridade e se ele cometeu
lesão corporal praticando tortura, não compete a mim e também não
compete à Comissão de Direitos Humanos afirmar isso
categoricamente, como insinuou aqui o Procurador Rodrigo Filgueira.

Ele também não poderia. Devemos respeitar o devido processo
legal, o juízo natural, o contraditório e a ampla defesa: são cláusulas
pétreas e são direitos humanos, direitos e garantias fundamentais do
homem. Se a Comissão atua dessa forma, ela também viola esses
direitos e choca. E, quando dois direitos humanos estão em colisão,
cabe apenas à autoridade judicial, ao Juiz dar a melhor interpretação.
Quem fala isso não sou eu, mas os doutores em direito constitucional.

Portanto, repito e insisto, tenho um enorme respeito pela Comissão
de Direitos Humanos e pelo relevante serviço que presta à Casa,
principalmente pelo sistema chamado freios e contrapesos; mas não
posso admitir que ela mesma venha exceder e contrapor o devido
processo legal.

Agradeço a V. Exa. a paciência.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
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O Deputado Domingos Sávio - Deputado João Leite, se me permite,
antes mesmo de iniciar meu pronunciamento, considerando a
relevância do tema, verifico a possibilidade de lhe conceder parte do
meu tempo para que conclua seu raciocínio. Obviamente, com
aquiescência do nosso Presidente, com a palavra, o Deputado João
Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Agradeço e lamento a decisão
do Deputado Doutor Viana de não me conceder a palavra. Não
tomarei seu tempo, pois sei que, sempre que ocupa a tribuna, tem um
tema relevante a tratar. Respeito muito a manifestação do Deputado
Sargento Rodrigues e fiquei rigorosamente calado até o momento em
que tratou de ação desequilibrada da Comissão. A manifestação de
um Promotor ou Procurador em uma audiência pública não pode ser
debitada à Comissão de Direitos Humanos.

A Comissão de Direitos Humanos deu voz ao pai de um rapaz que,
em decorrência de uma ação policial, teria morrido. Ouvimos o
Delegado. As notícias que obtivemos na reunião foram que a prisão
foi feita às 21 horas, e a pessoa só foi entregue à autoridade
responsável, ao policial civil, à Polícia Judiciária, às 4 horas da
manhã. E esse era o questionamento. Havia uma denúncia também
de que o rapaz havia sido levado ao quartel. O trabalho da Comissão
de Direitos Humanos foi atender aquele pai nessa manifestação.

Quanto à solicitação do Deputado Durval Ângelo de visitar um Juiz,
hoje mesmo um Deputado da Comissão de Direitos Humanos fez uma
solicitação relativa à ocupação de uma fazenda, para que seja
enviado ofício ao Juiz que já deu a reintegração de posse. Isso tem de
ser feito, mas há uma legislação que diz que a Assembléia Legislativa
deve ser ouvida. Qual é a idéia da Comissão de Direitos Humanos?
Se se retira isso do Parlamento, fecha-se o Parlamento. Se não
pudermos conversar com as autoridades, melhor fechar o Parlamento.
A solicitação feita hoje pelo Deputado, no requerimento, é muito clara:
um entendimento com o Juiz, para uma retirada pacífica das pessoas
que ocupam a fazenda. Ou seja, para garantir a vida; é essa a
solicitação. Não posso aceitar que se diga que a Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa tem uma atuação desequilibrada.
Não é esse o seu trabalho; aliás, um trabalho reconhecido por todos.



943

Hoje mesmo estive naquela Comissão até perto das 13 horas,
atendendo à população, atendendo a vítimas de violência policial;
tratamos da questão das mortes no trânsito, etc. A Comissão tem um
trabalho árduo, e não podemos aceitar essa pecha. Aliás, solicito -
solicitação que já fiz ao Presidente - a retirada desse requerimento,
que também vamos contestar: se isso for, de alguma forma, uma
interferência da Comissão de Direitos Humanos para influenciar um
Juiz... Isso não acontecerá com os Juízes ou os Desembargadores
em Minas Gerais. De minha parte, nem quero fazer visita a esse Juiz,
porque espero que seja feita a justiça; que os policiais expliquem o
que fizeram com um homem detido das 9 horas da noite às 4 horas da
manhã. Mas tenho a certeza de que a Justiça trará luz a essas
questões; minha manifestação é contra o que está escrito nesse
requerimento em relação a uma Comissão da Assembléia Legislativa.
Obrigado pela concessão deste tempo para uma explicação pessoal,
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sou eu que tenho sempre de
agradecer ao Deputado João Leite, porque sou testemunha da forma
equilibrada, madura e séria com que V. Exa. se tem portado ao longo
de toda a sua trajetória como cidadão e como homem público
exemplar. Não havia ainda sequer iniciado o meu pronunciamento,
mas, percebendo a importância do tema, abstive-me até mesmo de
cumprimentar os meus colegas Deputados, o que faço agora,
saudando o Sr. Presidente, os demais Deputados, todos os que nos
acompanham pela TV Assembléia, imprensa e, em especial, os que
estão nas galerias desta Casa.

Antes de conceder aparte também ao Deputado Sargento
Rodrigues, meu fraterno amigo, não posso deixar de registrar o meu
testemunho, pelas oportunidades que tive de participar de não poucas
reuniões da Comissão de Direitos Humanos, quase sempre de forma
voluntariosa, pois entendo que todas as comissões desta Casa são
importantes. Embora tenhamos algumas comissões que acabam
assumindo determinadas tarefas da rotina da legislatura e que, por
isso, podem parecer mais importantes, todas, sem exceção, são
importantes; do contrário, não poderiam nem sequer ter sido criadas.
Mas a Comissão de Direitos Humanos guarda importância singular,
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que já se vê em seu próprio nome - direitos humanos, que são de
todos os cidadãos, de todos aqueles que esperam que a lei atinja,
alcance e cubra com seu manto de justiça a todos, seja o policial, seja
mesmo o cidadão delinqüente, seja a vítima, esta, aliás, de modo
especial - e o pai de um filho morto indubitavelmente é uma vítima no
processo. Mas isso deve ser feito com equilíbrio. E é nesse ponto que
eu dizia querer dar o meu testemunho de que a Comissão de Direitos
Humanos, na legislatura passada e nesta - nas quais posso afirmar,
tendo sido testemunha pessoal -, atua com o maior equilíbrio, em um
ambiente absolutamente democrático de debates, opiniões e contra-
opiniões. É natural que, até pelo calor das matérias mais explosivas e
espinhosas que nela tramitam, haja ali divergências. Espero que os
minutos que concedo aqui ajudem na superação dessas divergências,
até porque tanto o Deputado João Leite quanto o Deputado Sargento
Rodrigues são dois grandes parlamentares, dois valorosos colegas.
Apenas peço a compreensão do Deputado Sargento Rodrigues, a
quem concedo agora um aparte, para que seja breve, pois trago uma
matéria extremamente importante relacionada com a área da saúde.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Agradeço a V. Exa.
Entendo que a divergência faz parte do debate e que é por meio dela
que conseguimos exercer o que, por diversas vezes, eu disse nesta
tribuna.

O questionamento  que  faço, como disse várias vezes, Deputado
Domingos Sávio - V. Exa. tem razão -, e repito, é o seguinte: presta
um excelente serviço a Comissão de Direitos Humanos; o que não se
pode admitir é o que está publicado. Lerei apenas duas linhas para V.
Exa., para responder novamente ao Deputado que é objeto do nosso
requerimento, e encerro a minha participação: “visitar o Juiz da
Segunda Auditoria Militar”, no intuito de convencê-lo a “alterar a
tipificação de conduta criminosa” de militares denunciados em
audiência pública. Esse é o questionamento. É forma, não é mérito, e
não podemos violar forma porque ela é estabelecida pela lei.

É apenas isso, Deputado Domingos Sávio. Agradeço a V. Exa. Pode
ter certeza de que tenho um enorme respeito pelos Deputados João
Leite e Durval Ângelo e por todos os companheiros, mesmo porque o
Deputado Luiz Tadeu Leite faz parte de uma e de outra. Mas não
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posso admitir que o devido processo legal seja violado, e, nesse caso,
ele está sendo violado. É apenas esse questionamento. Obrigado a V.
Exa.

O Deputado Domingos Sávio - Tenho absoluta convicção de que
haveremos de superar esse impasse, mas espero, principalmente,
que os objetivos da Comissão de Direitos Humanos, que sempre
tenho acompanhado, sejam alcançados. Eles não são outros senão os
de fazer com que a justiça alcance a todos, que haja respeito ao
direito de cada cidadão e que as forças de segurança do Estado
atuem em absoluta harmonia com o interesse público, na forma que a
lei preceitua.

Quero agora, Sr. Presidente, entrar no assunto que me trouxe a esta
tribuna. Falo das questões da área de saúde e abordo um programa
de sucesso no governo Aécio Neves: o Pró-Hosp. O programa Pró-
Hosp foi implantado com base em uma matriz de planejamento, que é
a divisão do Estado em macrorregiões e microrregiões. Portanto, é um
programa de sucesso. Existem outros importantes, como o Viva Vida
e vários da Secretaria de Saúde, nos quais se faz investimento do
dinheiro público para melhorar a saúde pública, suplementando os
aportes, os repasses de recursos feitos em função do planejamento
do SUS. Este planejamento pressupõe o pagamento das internações
hospitalares, o repasse de verbas em função da densidade
populacional de cada cidade, mas não é suficiente. Aí surgem
programas como o Pró-Hosp, em que o governo do Estado faz um
aporte de dinheiro para um hospital público ou filantrópico, a fim de
que este possa superar suas dificuldades e investir em tecnologia e
em melhor atendimento à comunidade. É um programa de sucesso,
que já alcança centenas de hospitais em cidades-pólo e, agora, em
cidades de porte médio.

Faço referência a esse programa, mas quero tratar da matriz que dá
base à aplicação desse dinheiro, ou seja, a divisão do Estado em
macrorregiões e microrregiões. No ano em que cheguei à Assembléia,
em 2003, o Deputado Rêmolo Aloise era Vice-Presidente desta Casa,
presidiu competentemente várias sessões e deve se lembrar disso. Eu
me batia contra a forma como o Estado estava dividido em
macrorregiões, porque, naquela época, o Centro-Oeste mineiro estava
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dentro da Macrorregião Central. Ou seja, Belo Horizonte era a sede da
Macrorregião Central, como continua sendo, mas Divinópolis, Itaúna e
as outras cidades do Centro-Oeste mineiro faziam parte dessa
macrorregião. Divinópolis era entendida como sede de microrregião.

Cito esse exemplo de 2003 para dizer que conseguimos mudar isso,
e, ainda no final daquele ano, o Centro-Oeste mineiro passou a ser
uma macrorregião - mudou-se, portanto, o planejamento. Divinópolis
passou a ser sede de macrorregião. Citarei como exemplo a cidade de
Santo Antônio do Amparo, que era parte de uma microrregião
sediada, parece-me, em Campo Belo, ligada à Macrorregião de
Passos. Santo Antônio do Amparo, portanto, não figurava como sede
nem de microrregião nem de macrorregião. Ao criar-se a macrorregião
do Centro-Oeste, passando Divinópolis, que antes era sede de
microrregião, a ser sede de macrorregião, essa macrorregião foi
dividida em algumas microrregiões.

Santo Antônio do Amparo passou a ser sede de uma microrregião.
Para os senhores terem uma idéia, além daquele dinheiro normal do
SUS, Santo Antônio do Amparo recebe hoje, só pelo Pró-Hosp,
aproximadamente R$300.000,00 por ano. Com esses recursos,
aliados à administração séria e competente do Prefeito Evandro
Carrara, a saúde melhorou a olhos vistos nesse Município. O dinheiro
que chega complementa o recurso do SUS, o hospital funciona
melhor, e as coisas vão bem. Estou dando esse exemplo para dizer o
que venho defender nesta tribuna. Quero ter o apoio dos colegas -
aliás, teremos certamente o apoio do próprio Governador Aécio
Neves.

Há uma outra macrorregião, vizinha à do Centro-Oeste mineiro, que
está na região dos Campos das Vertentes e cuja sede é Barbacena.
Barbacena alcança um número enorme de cidades que ficam
subordinadas a sua condição de sede de macrorregião. Entre as
cidades subordinadas, está São João del-Rei, que figura como sede
de microrregião. O que estou defendendo e é absolutamente justo?
Na prática, São João del-Rei polariza de 20 a 30 cidades, talvez mais.
Quando há algum problema de saúde, não vão para Barbacena, mas,
sim, para São João del-Rei. Porém o dinheiro está indo para
Barbacena. É importante que Barbacena continue sendo sede de
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macrorregião; é fundamental que continue recebendo o dinheiro -
aliás, na minha proposta, continuará. Todavia é importante que São
João del-Rei também seja sede de macrorregião, como Divinópolis
passou a ser em 2003 para 2004. Efetivamente, em 2004, já
conseguiu os resultados dessa mudança, porque já pôde receber o
benefício do Pró-Hosp, depois do Viva Vida e de outros programas.

Portanto, Sr. Presidente, trago aqui este debate. É hora de uma
revisão no planejamento dos investimentos da saúde em Minas
Gerais. É possível que algumas outras regiões do Estado padeçam
também dessa deformidade, ou seja, por estarem os investimentos
polarizados numa única cidade, outras ficam à margem. Há um
exemplo clássico. Santo Antônio do Amparo é sede de microrregião
na macrorregião de Divinópolis. Prosperou, melhorou e está
melhorando a cada dia. Bom Sucesso é cidade vizinha de Santo
Antônio do Amparo, já faz parte da macrorregião de Barbacena e é
subordinada à microrregião de São João del-Rei. Bom Sucesso tem
20 mil habitantes; é um pouco maior ou do mesmo tamanho de Santo
Antônio do Amparo, mas está vivendo um pesadelo. Elas estão uma
ao lado da outra. Santo Antônio do Amparo recebe um volume grande
de dinheiro. Já Bom Sucesso, que, no passado, era melhor
estruturada que Bom Jesus do Amparo, está com a santa casa falida.
Se transformarmos São João del-Rei em sede de macrorregião, Bom
Sucesso poderá ser sede de microrregião. É algo que, às vezes, pode
ficar difícil de compreender apenas num pronunciamento.

Mais 1 minuto e já concluo, Sr. Presidente. Quero apenas contar
com o apoio dos colegas. Dirijo-me aqui, especialmente, ao colega
Doutor Rinaldo, profundo conhecedor das questões da saúde, meu
conterrâneo e membro da Comissão de Saúde. Quero ter o apoio da
Comissão de Saúde, a fim de estudarmos o fortalecimento de São
João del-Rei como sede de macrorregião de saúde. Isso beneficiará
dezenas de cidades do Campo das Vertentes e a região de
Barbacena, que ficará menos sobrecarregada e continuará como sede
de uma outra macrorregião, na minha proposta.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Num outro momento, tratarei do
segundo assunto que me trouxe a esta tribuna. Se vimos essa
questão da saúde resolvida, como vi a do Centro-Oeste mineiro, no
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mandato passado, já estará, em boa parte, e por si só, justificada a
nossa missão na Assembléia, de um modo especial no que se refere a
Campo das Vertentes, onde sou majoritário, São João del-Rei, Bom
Sucesso, Santiago, Prados e tantas outras cidades. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas que nos acompanham pela TV assembléia, há
duas semanas ocupei esta tribuna para chamar a atenção de todos,
políticos e sociedade, para a gravidade da situação decorrente da
aplicação de índices diferenciados para o salário mínimo e para os
aposentados e pensionistas. Naquela ocasião, ainda estava no
Senado o Projeto de Lei Complementar nº 58, que, desde 2003,
aguardava parecer em uma das Comissões, recluso de interesses do
governo federal.

Pois bem, o referido projeto, de autoria do Senador Paulo Pain,
seguiu para a Câmara dos Deputados, na semana passada, depois
que os Senadores ameaçaram fazer greve de fome. A mídia já faz
previsões negativas quanto à possibilidade de sua aprovação, porque
significaria um grande acréscimo nos custos previdenciários. A
hipótese aventada é que talvez o projeto tenha aprovação na Câmara,
mas seja vetado pelo Presidente.

Venho a esta tribuna, Srs. Deputados, Sr. Presidente, para fazer
novo alerta sobre o futuro sombrio que espera todos os aposentados e
pensionistas, caso esta política de reajuste se mantenha. São dois os
projetos em tramitação. Um propõe o alinhamento dos reajustes para
o salário mínimo e para os aposentados e pensionistas, e o outro o fim
do redutor. Esse redutor, é sempre bom lembrar, força muito a adiar a
aposentadoria, para não haver perdas decorrentes desse instrumento
que passou a ser usado já no governo passado. Foi também no
governo de FHC que se iniciou a aplicação de índices diferenciados
para o salário mínimo e para os aposentados e pensionistas.

Vou repetir o que disse, quando abordei o assunto: a questão agora
não é buscar a culpa, limitar-se a aceitar os fatos que não fazem
justiça aos aposentados e pensionistas, compostos em sua maioria
por idosos. O fato é que o governo alardeia que a economia está
estável e dá mostras dessa realidade ao expandir até seu leque de
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políticas assistencialistas, instituindo agora o vale-geladeira.
O lamentável é a perpetuação dessa política populista em

detrimento de uma relação mais digna e justa do poder com aqueles
que trabalharam, produziram, acharam-se garantidos, contribuindo
com tetos máximos e que agora vivem a insegurança do futuro.

Os idosos compõem a camada mais impactada com a inflação. As
aposentadorias superiores a dois salários mínimos já somam perdas
de 70%, e sabemos que há recursos para tudo, menos para dar
dignidade aos que deram a sua parcela de contribuição para o País.
Eles representam mais de 8 milhões de brasileiros, talvez esquecidos,
porque em grande parte não são mais obrigados a votar.

A previsão de economistas é que, até 2030, os rendimentos de
todos os aposentados do Brasil estarão reduzidos a um salário
mínimo, a prevalecerem os atuais critérios de reajustes. Esse
achatamento atingirá em torno de 8.100.000 assegurados que
ganham acima do salário mínimo. O que proponho aos meus pares
desta Casa é que nos movimentemos para apoiar nossos
aposentados e sensibilizar a Câmara dos Deputados para uma ação
enérgica frente ao que considero um verdadeiro desmando do
governo federal. Precisamos lutar pela recomposição das perdas
salariais dos aposentados e exigir isonomia, no seu índice de reajuste,
com o mínimo.

Situação de insegurança é também vivida pelos aposentados
apostilados do Ipsemg, que se queixam de ser vítimas de uma política
discriminatória, por força da Lei Delegada nº 175, criada em janeiro de
2007. Essa lei extinguiu todos os cargos em comissão do Ipsemg, e
foi feita uma correlação de classes dos cargos de provimento. A lei
não levou em conta o salário vigente na época e também os
qüinqüênios e trintenários na íntegra. Esses foram reduzidos e
lançados na rubrica “recomposição salarial” sem amparo legal, já que,
na Lei Delegada nº 175, são extintas todas as parcelas
remuneratórias. Esses aposentados denunciam que seus salários, em
decorrência, foram nivelados por baixo, diferentemente de outros
órgãos no Estado. Ao se fazer a correção em outros órgãos, houve
um reajuste em média de 15%; para os do Ipsemg, foi de 0%. O temor
manifestado por esses aposentados é que, no futuro, tenham redução
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nos seus ganhos, quando o governo conceder reajuste aos
servidores, já que a rubrica “recomposição de remuneração” ficará
congelada, com perda, para os aposentados, de direitos já adquiridos.

Como já anunciei, é meu propósito levar esse assunto a discussão
em audiência pública. Precisamos entender as razões que levaram a
esse descompasso na lei relativamente a esse grupo de aposentados.
Estou certo de que o governo terá sensibilidade para, se for o caso,
revogá-la ou alterá-la. O que não pode ocorrer, e já ocorre com o
aposentados no INSS, é permitir a prática da injustiça. Prometo aos
aposentados do Ipsemg - recebemos uma comissão em nosso
gabinete - esclarecer esses pontos obscuros que lhes têm sido
prejudiciais.

Quanto ao Projeto de Lei Complementar nº 58, volto a pedir aos
meus pares que nos juntemos nessa luta aqui e em Brasília. Não é
justo que este país continue penalizando seus aposentados, que
lutaram, deram seu sangue, sua força, enquanto bate recordes de
arrecadação tributária. Já que o dinheiro está sobrando, por que não
ajudar nossos irmãos, nossas irmãs que, com seu esforço e suor,
fizeram com que, a cada ano, este país crescesse mais um pouco? O
nosso Presidente, todos os dias, na televisão e nos jornais, anuncia
recorde de arrecadação e que o Brasil já não deve, portanto está na
hora de endividar. Como já disse, por que não ajudar os nossos
irmãos e as nossas irmãs que, na maioria, são idosos, precisam de
uma alimentação mais balanceada e estão sendo prejudicados por
esta política perversa que se instalou no Brasil? Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o

Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, telespectadores da TV assembléia, pessoal que
nos assiste das galerias, funcionários da Casa, senhoras e senhores,
quero, publicamente, no início da minha fala, registrar meu
agradecimento ao Secretário de Estado de Defesa Social, Dr.
Maurício Campos Júnior, pois estive com ele reunido, ontem, para
solicitar a S. Exa. a agilização na construção de uma Área Integrada
de Segurança Pública - Aisp 9 -, em Venda Nova, o que foi
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prontamente autorizado, com a assinatura do contrato e a ordem de
serviço para o início imediato da obra. Estavam em minha companhia,
mediante um trabalho de constante parceria, membros do Movimento
Segurança Já, da região de Venda Nova, e representantes da
Associação Comercial de Minas, Seção Venda Nova, além do
Comandante da Polícia Militar da região, do Delegado de Polícia de
Venda Nova e do Vereador Silvinho Rezende.

A audiência com o Secretário foi realizada na data de ontem,
16/4/2008, e tivemos a grata satisfação de saber que o nosso pedido,
que já estava tramitando desde a época em que conseguimos a
demolição do prédio da antiga cadeia de Venda Nova, estava sendo
atendido naquele momento. Por esse motivo, pois temos de
reconhecê-lo, agradeço ao Secretário Maurício Campos e ao
Governador Aécio Neves, que, sensibilizados com a questão da
segurança da população daquela região, autorizaram a construção da
referida Aisp 9, que será utilizada administrativamente pelas Polícias
Civil e Militar, e terá celas para presos temporários. Muito já foi
conseguido - também temos de reconhecer isso -, porém, quanto mais
pudermos beneficiar os moradores da região de Venda Nova, mais
estaremos contribuindo para uma cidade melhor para se viver.

Gostaria também de falar novamente sobre a situação dos feirantes
da feira livre de veículos realizada no estacionamento do Mineirão
todos os domingos. Tenho trabalhado sempre para conseguir justiça
em relação à manutenção desses feirantes, que há mais de 20 anos
montam suas barracas naquela feira, desde a época em que a mesma
funcionava na Avenida Carlos Luz, a Catalão. No início de sua
transferência para o estacionamento do Mineirão, a feira era de
competência administrativa da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
conforme convênios assinados entre a Administração de Estádios de
Minas Gerais - Ademg -, o Município de Belo Horizonte e várias outras
instituições, devidamente aprovados pela Câmara Municipal, conforme
Resolução nº 1.753, de 20/2/92.

Recentemente, o Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público, Dr. Eduardo Nepomuceno, informou à Presidente da
Associação dos Barraqueiros, por meio do Ofício nº 1.092/2008, de
7/4/2008, que a falta de competência administrativa da Ademg é
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objeto de processo judicial por ele questionada, em que solicitou a
suspensão, por via de liminar, do Edital nº 2/2008, que tem como
objeto de licitação a permissão de uso do espaço físico destinado à
instalação de 37 barracas no estacionamento do Mineirão,
argumentando que a administração de feiras livres é de competência
do Município de Belo Horizonte e que o espaço físico do
estacionamento é objeto de convênio entre os órgãos públicos.

Estive pessoalmente com o Secretário de Esportes, Deputado
Gustavo Corrêa, responsável pela Ademg, para informá-lo sobre o
assunto, e ele prontificou-se, de imediato, a suspender o processo
licitatório. O Secretário inclusive alegou que temos motivo para essa
suspensão, porque o próprio Estádio Mineirão passará por reformas e
este não é o momento adequado para um processo de licitação
daquele espaço. Espero que o Secretário já tenha suspendido o
referido processo junto ao administrador da Ademg.

O terceiro assunto, Sr. Presidente, que também desejo abordar aqui,
desta Tribuna, é uma importante correspondência que recebi do Sesc-
MG, alegando que aquela entidade foi surpreendida com a sugestão
do Ministro da Educação, Fernando Haddad, de uma possível
diminuição dos recursos para as entidades “S”. Gostaria aqui de
manifestar publicamente a minha adesão à causa do Sesc-MG,
respeitável associação prestadora de serviços de nosso Estado, e ler
a correspondência que o seu Diretor-Geral enviou ao Ministro no dia
4/4/2008. (- Lê:)

“Excelentíssimo Senhor Ministro Fernando Haddad, um trabalho
autônomo que sugere ações de cidadania compartilhada entre o poder
público, a sociedade e o setor produtivo precisa ser fortalecido, e não
enfraquecido, como sugere a proposição de autoria desse Ministério,
anunciada em recente entrevista coletiva por V. Exa., causando
surpresa e perplexidade.

No momento em que o governo fala em preservar e investir na
educação e no social, o Ministro propõe a mutilação de um braço do
trabalho social e da educação, empreendido pela iniciativa privada.
Sugerir a redução dos recursos destinados ao Sesc equivale a
distanciar a cidadania do cidadão. A proposição caminha para
desarticular centenas de importantes projetos sociais. Desde a célebre
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Conferência das Classes Produtoras, em Teresópolis, os empresários
chamaram espontaneamente para si a responsabilidade de assumir
parcela do ônus social, com a disposição de investir recursos
privados, não públicos, em políticas sociais. Isso ocorre há mais de 60
anos. Os empresários agiram e agem de forma independente para
promover um projeto de envergadura social que deu certo até então,
sem qualquer interferência estatal.

O Sesc desenvolveu alguns conceitos e métodos de trabalho que se
manifestam hoje em outras instituições. A introdução do lazer como
instrumento educativo, o trabalho pioneiro com a terceira idade, as
estruturas físicas e humanas voltadas à diversificação da cultura e do
esporte, as ações em saúde, as oportunidades em turismo social, que
no Sesc possui caráter inclusivo, além de inúmeros outros conceitos,
são elementos marcantes que fazem parte do cotidiano desta
entidade “S”.

Em que pese o Supersimples ter já penalizado sensivelmente a
entidade com a redução dos recursos, o Sesc não deixou de ampliar
seus serviços. Continuou a atender o trabalhador e sua família que
porventura possuem vínculo com as pequenas e médias empresas
que optaram pelo Supersimples.

O Sesc-MG é exemplo, como todos os outros instalados em seus
respectivos Estados. Uma entidade essencialmente pacificadora - é
fato. Equivale a uma explícita manifestação de sociabilidade. A
entidade funciona como um braço dinâmico no desenvolvimento de
políticas voltadas para o complexo processo de retração das
carências sociais, com inúmeras atividades comunitárias gratuitas,
como ilustra o relatório anual de 2007.

Um verdadeiro movimento em direção única e exclusiva à
Educação, com letra maiúscula: projetos musicais, ecológicos, de
saúde preventiva e curativa, bibliotecas e ações educacionais
itinerantes são realizadas em escolas públicas e privadas; ruas de
lazer, edição e distribuição gratuita de livros, revistas e cartilhas,
programas sociais para toda faixa etária, e tantas outras iniciativas,
são totalmente subsidiados pelo Sesc-MG.

Em Minas Gerais, o desafio está nas dimensões geográficas do
Estado, com 853 Municípios. O Sesc faz-se presente em todos os



954

quadrantes do Estado, seja por meio das unidades volantes, seja
pelas unidades fixas irradiadoras da cidadania. As unidades volantes
visitaram 264 Municípios em Minas Gerais, em 2007, colocando na
prática o desenvolvimento de variados programas sociais. Tudo com a
chancela da iniciativa privada e sob os olhos atentos do Estado:
Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União. Há,
ainda, a presença de representantes do governo por via do Ministério
do Trabalho e do Emprego; Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
Ministério da Previdência Social, além dos representantes dos
empresário e dos trabalhadores nos Conselhos Fiscal e Regional. São
exemplos, Sr. Ministro, da transparência e do gerenciamento dos
recursos dessa entidade. Por isso entendemos que a proposta de V.
Exa. traz o signo da desconstrução do projeto denominado Paz Social,
empreendido democraticamente pelos empresários. No que se refere
aos critérios de funcionamento da estrutura da entidade “S”,
lamentamos o enunciado que careceu de lealdade aos fatos.

Diante do exposto e com o objetivo de proporcionar a compreensão
dos critérios adotados pelo Sesc-MG, teremos o prazer em receber V.
Exa. e técnicos desse Ministério para conhecer o trabalho social
pacificador com a devida profundidade. Nesse sentido, aguardamos
manifestação de V. Exa. e expressamos nossa elevada estima.
Atenciosamente, Robson Corrêa Gontijo, Diretor Regional do Sesc-
MG.”.

O Sesc significa ações sociais para o trabalhador e para a
comunidade, que resulta de uma contribuição do empresário para
esse órgão, que não é despesa, mas sim investimento social de
grande retorno.

Esse foi o ofício, Sr. Presidente, enviado pelo Diretor Regional do
Sesc-MG ao Ministro, que agora reduz ainda mais os poucos recursos
destinados a entidades como o Senai, Senac, Sesc e Senar, uma vez
que a maioria dos gastos das entidades é mantida por contribuição
voluntária dos empresários do nosso Estado. Fazem ações sociais
educativas que seriam obrigação do governo em todos os níveis.
Agora, por meio dessa entrevista, vem a notícia de que o Ministério
reduzirá, ainda mais, esses poucos recursos que são repassados.
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Ficamos a lamentar, porque o governo federal diz que investirá cada
vez mais na educação, mas, na prática, as coisas estão acontecendo
da maneira como citamos aqui, neste pronunciamento; lamentamos
profundamente e pedimos a revisão. Graças a Deus, o ser humano
tem a grande capacidade de mudar, de transformar-se e, se possível,
de transformar-se e mudar para melhor. Não podemos aceitar
passivamente, sem justificativa, realmente, essa decisão do governo
federal, por meio do Ministério da Educação, por meio do seu Ministro
Fernando Haddad, de reduzir os poucos recursos que ele oferece
para essas entidades chamadas “S”, que são entidades de atividade
social e educativa de responsabilidade do governo federal, mas eles
fazem com mais recursos ou com recursos principalmente dos
empresários do nosso Estado e de cada Estado desta Federação.

Fica aí, pois, Sr. Presidente a observação sobre esses três
assuntos, que considero extremamente importantes para
conhecimento da sociedade mineira e dos Srs. Deputados e das Sras.
Deputadas.

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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do

Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício financeiro de 2007
foi publicada em essencialidades no “Diário do Legislativo” de
16/4/2008 e distribuída em avulso aos Deputados hoje. A Presidência
informa, ainda, que o prazo de dez dias para requerimento de
informações ao Tribunal de Contas será contado a partir de amanhã,
dia 18/4/2008, encerrando-se na segunda-feira, dia 28/4/2008.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
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Requerimentos nºs 2.242/2008, da Comissão de Meio Ambiente, e
2.243/2008, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio
Ambiente - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 16/4/2008, do
Requerimento nº 2.180/2008, da Comissão de Assuntos Municipais;
de Saúde - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 16/4/2008, do
Projeto de Lei nº 2.137/2008, do Deputado Eros Biondini, e do
Requerimento nº 2.184/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de
Turismo - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 16/4/2008, dos
Requerimentos nºs 2.155/2008, do Deputado Ademir Lucas, 2.164 e
2.166/2008, do Deputado Doutor Viana, 2.179/2008, da Comissão de
Transporte, e 2.186/2008, do Deputado Vanderlei Miranda (Ciente.
Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, pessoas que nos acompanham aqui e pela TV
Assembléia, quero tratar de um assunto que foi objeto de debate
neste Plenário há poucas semanas. Trata-se da questão do meio
ambiente, mais precisamente do licenciamento ambiental, da
importância desse instrumento para a preservação da vida e da
natureza e da necessidade de atualizarmos os mecanismos, de
modernizar e tornar mais eficiente a ação do poder público,
diminuindo a burocracia e tratando com mais respeito e valorização o
ser humano, o cidadão que deseja e precisa trabalhar e produzir.

Não é possível estabelecermos que a preservação do meio
ambiente seja algo sempre em conflito com quem deseja trabalhar,
produzir e gerar desenvolvimento. Essa é uma leitura equivocada e
tacanha de quem realmente não se dispõe a enfrentar esse debate
com a maturidade e a clareza que devem ter todos que querem uma
vida digna e com qualidade. Isso porque é imprescindível, para se ter
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vida digna e de qualidade, preservar o meio ambiente. Isso é ponto
pacífico. Qualquer pessoa de bom senso entende isso. Não há como
falar em se ter uma vida digna e de qualidade se você destrói as
nascentes, polui o ar e não respeita as espécies que coabitam
conosco no planeta. Portanto, isso é ponto pacífico.

Do outro lado, nesse conflito inócuo e absurdo, está o
desenvolvimento. É possível ter-se uma boa qualidade de vida, num
planeta cada dia mais hiper-habitado, se não houver tecnologia e
desenvolvimento e se não se aplicar o conhecimento e colocar a
ciência a serviço do ser humano e, obviamente, de todo o planeta? É
claro que o desenvolvimento é algo tão importante para se ter uma
boa qualidade de vida como os fatores naturais dos quais
dependemos: a água, o ar e o meio ambiente como um todo.
Precisamos do meio ambiente agradável, mas também precisamos
trabalhar.

O índio, nas condições mais primárias, precisava interagir com a
natureza para produzir o seu alimento. Ele precisava caçar ou, de
alguma forma, manipular a terra. E hoje, além de desempenhar essas
práticas elementares para garantir a nossa alimentação, precisamos
fazê-lo em altíssima escala para garantir a alimentação de bilhões de
pessoas. Portanto, é óbvio que, por um lado, não podemos continuar
com esta linha equivocada dos radicais que se posicionam dizendo
que desenvolvimento, indústria e agronegócio são coisas daqueles
que querem matar a natureza. São posições radicais e absurdas,
retrógradas e contrárias à vida, porque quem é contrário ao
desenvolvimento é contrário à vida, à geração de emprego e renda.

Por outro lado, também não podemos aceitar aqueles que, com a
defesa de estarem gerando emprego ou processando o
desenvolvimento, acreditam que podem destruir tudo e não respeitar
nenhuma regra. Portanto, fizemos aqui um seminário em que
propusemos o tema do desenvolvimento sustentável e do
licenciamento ambiental. É preciso equilibrar essas duas coisas,
porque estão em flagrante desequilíbrio. Hoje, o pequeno produtor
está acuado e impedido de produzir devido a regras absurdas que
precisam ser mudadas. Para se ter uma idéia,  um  pequeno produtor
que tem a água de uma nascente ligada à sua moradia - água para
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ele e seus animais beberem - deve fazer uma outorga de
licenciamento de água. Até aí, tudo bem. Mas tem de pagar algumas
taxas, e aí já começa a ser injusto e perverso, porque é mais um
tributo, mais um imposto. E ter de pagar mais uma taxa para beber
água não melhora a natureza.

Mas o problema que trago é o seguinte: como o pequeno produtor,
que já vive uma série de problemas no País, não tem uma estrutura
burocrática para ajudá-lo a resolver esses problemas - e essas
licenças são terrivelmente burocráticas -, ele não pede a outorga no
Igam, e daí chega o fiscal pedindo-lhe a outorga, a licença para beber
a água que nasce ali. Ele diz que não tem, e em resposta recebe uma
multa de R$20.000,00, praticamente equivalente à que se aplica a
uma indústria que polui um rio inteiro. Tem cabimento isso? Claro que
não. Por isso fizemos aquele seminário, em que duas questões
ligadas ao produtor rural foram muito marcantes. Eu, por ser produtor
rural e, mais que isso, por saber da luta dessa classe, estou atento e
procurando uma solução.

Uma das duas grandes preocupações refere-se a essas multas
absurdas, a esse tratamento equivocado que o Decreto nº 44.309, de
2006, vem propiciando. O fiscal do IEF, o agente florestal, a Polícia
Florestal vai cumprir a lei. E a lei está dando ordens para se
praticarem multas abusivas, fazendo exigências absurdas a um
pequeno produtor, como, por exemplo, a de licenciamento ambiental
para uma pequena propriedade rural que não tem nada de poluente
nem agressivo ao meio ambiente. Mas ele precisará fazer um
licenciamento, terá de contratar uma empresa para isso, a qual vai
cobrar-lhe o que não tem nem mesmo para tratar de seus filhos.
Então, é preciso desburocratizar e resolver o problema.

Esse foi um dos pontos discutidos no seminário; saí daqui do
Plenário e fui diretamente para o gabinete do Secretário Danilo de
Castro, que assumiu conosco o compromisso de que o decreto seria
modificado em poucos dias. E sei que ele cumpriu sua palavra, porque
tomou providências junto ao Secretário de Meio Ambiente, José
Carlos Carvalho, que também compreende que essas mudanças
devem ser feitas; e o decreto começou a andar. Mas a burocracia,
justamente uma das coisas que o decreto quer combater, o está
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travando. O decreto anda para a frente e para trás, mas não sai no
“Minas Gerais”. Isso é terrível, e não vamos aceitar a situação. Sou
Líder da Maioria e do Governador, mas deixo este alerta. Vou sair
desta tribuna e irei à Secretaria de Planejamento exigir que o decreto
seja publicado. É inaceitável que aquele pequeno e médio produtor
rural seja massacrado por uma legislação que está inadequada e
precisa ser corrigida. Ou seja, uma legislação que aplica multas
abusivas e um tratamento burocrático na hora que o produtor tenta
tirar uma licença para plantar uma lavoura, ficando meses e meses
inviabilizada sua atividade.

O outro aspecto tem como ser corrigido na Casa do povo mineiro.
Depois de estudar o assunto, verifiquei que esse aspecto requer uma
mudança na legislação. Todos sabemos que é importante a Área de
Preservação Permanente, ou seja, a preservação permanente da
vegetação e das condições ambientais nas margens dos córregos,
rios, lagos, das águas. Entendemos que isso é importante, mas há um
equívoco nessa legislação. Nela, a preocupação, muito apropriada, é
em se preservar a nascente e evitar-se a erosão. A mata ciliar, aquela
que nasce às margens no córrego ou do rio ou no entorno da
nascente, ajuda não só a preservar o nascimento da água, o lençol
freático que traz à superfície a água pura, mas também a evitar a
erosão - tirando-se a vegetação, há o desgaste do solo, a erosão, o
que também é danoso para o meio ambiente. Tudo isso é justo e
necessário. Mas aplicaram a mesma legislação das margens do
córrego e do rio e da nascente para o entorno das barragens artificiais
- das Barragens de Furnas e de Três Marias, e das dezenas de outras
barragens artificiais. É muito simples entendermos a barragem
artificial - em um curso d´água, faz-se um barramento, onde se
acumula a água. Ao se acumular a água, vai haver um limite de cota
máxima de cheia estável; ela não tem correnteza. Repito: uma
barragem não tem correnteza como um rio; portanto não vai provocar
erosão da margem. Ela também não tem olhos d´água nascendo em
seu entorno, em toda a sua margem; tem apenas em alguns locais.
Nos locais em que ela tem um córrego que a alimenta, é claro que é
preciso continuar preservando a mata ciliar com 100m ou, se pequeno
o córrego, com 30m, como define a lei. Mas a lei usou uma tática
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absurda e pegou a referência dos maiores rios. Como a barragem é
grande, entenderam que precisaria também de uma área grande de
margem que não pode ser utilizada, como se ali tivesse correnteza ou
nascente de água. Isso quer dizer que, em torno de Furnas, de Três
Marias ou de qualquer outra barragem, fica proibido fazer qualquer
utilização do solo até 100m acima da máxima cheia. Vejam que, na
maioria das vezes, essas barragens nem alcançam a máxima cheia;
ficam um pouco abaixo. Quando elas chegam à máxima cheia, ainda
é preciso afastar 100m para plantar uma lavoura ou ter uma
pastagem. Mais que isso, é preciso cercar, o que dificulta até o acesso
do animal à água.

Na prática, isso nunca foi respeitado. Se formos à Escarpas do
Lago, Capitólio, ou em outras cidades à beira de barragens, veremos
construções na beirinha da barragem. Acho que aí é errado; não
devem ser na beira, não devem ser tão próximas do lago. É preciso
ter um afastamento. Mas 30m são mais que suficiente, porque ali não
tem nascente nem correnteza; a exigência de 100m inviabiliza
qualquer atividade. Muitas vezes a barragem faz uma península - aí
são 200m; do centro da península, contando 100m para um lado e
100m para o outro, já se chega na água. Então são 200m de terra por,
digamos, 3km de península, que não se podem utilizar para nada:
nem para pasto, nem para plantio, nem para nada. Imaginem que uma
barragem, ao inundar uma área, já inundou as terras mais férteis, as
terras mais baixas. Qual é a contrapartida, o benefício que ela deixa
para a população que mora em torno da barragem e que já teve o
prejuízo de ver inundada a terra fértil? O benefício é que ali se pode
ter agricultura irrigada e turismo. Mas, com a regra dos 100m,
impedem-se as duas coisas: o turismo e a agricultura irrigada. É
preciso encontrar um ponto de equilíbrio; precisamos preservar o meio
ambiente, mas também precisamos preservar o desenvolvimento e o
ser humano.

Então, Presidente, estou entrando com um projeto de lei em que
proponho que, em torno de lagos artificiais - repito, artificiais, para que
ninguém amanhã venha dizer que estou fazendo lei que prejudica o
meio ambiente -, para hidrelétricas, o limite que deve ser preservado
além da máxima cheia seja de 30m. A partir daí, podemos ter



961

atividades agropecuárias e turísticas; podemos, enfim, promover a
utilização da terra para fins econômicos e sociais. A Terra, este
planeta maravilhoso, deve ser preservada como um ambiente
saudável para todas as espécies. A Terra é palco da vida como um
todo e das possibilidades de o ser humano desenvolver-se. O grande
milagre da espécie humana é ter a esperança de alcançar uma
qualidade de vida melhor, deixar descendentes e transferir-lhes algo
de bom. A natureza tem de ser preservada, para ser transferida aos
descendentes. Para isso é preciso que tenhamos possibilidade de dar
a esses descendentes alimento, perspectiva de vida, emprego,
condição de terem esperança e de poderem usufruir de toda essa
maravilha que Deus nos emprestou para usufruirmos, enquanto aqui
estivermos.

Deputado Getúlio Neiva, grande Líder, quero deixar aqui meu apelo
à Bancada do PMDB - o Deputado José Henrique assinou conosco
essa proposta. Já conversei com os Deputados André Quintão, do PT,
e Sávio Souza Cruz. É algo nesta linha: vamos preservar o meio
ambiente, mas vamos respeitar também quem quer produzir. No que
depender de melhorar a lei, vamos ter coragem de mudá-la. Não
vamos ficar com medo dos xiitas que acham que qualquer atitude em
prol do desenvolvimento significa que querem destruir a natureza.
Queremos preservar a natureza, mas queremos também condições
adequadas para a agricultura, a pecuária e o turismo, para o ser
humano produzir e viver dignamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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 e Srs. Deputados, boa-
tarde. Caro Deputado Domingos Sávio, sua fala é muito importante e
interessante, mas precisamos lembrar aos xiitas, aos exacerbados,
àqueles que fazem do ambientalismo um dogma dos mais radicais,
que o homem também faz parte do meio ambiente. Penso que o
homem ainda é a principal parte do meio ambiente. Primeiro temos de
defender o homem, seu emprego, seu trabalho, sua produção, sua
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vida, para depois nos preocuparmos com o animal e o vegetal. Essa é
a orientação que está faltando na cabecinha desse pessoal, que ainda
não evoluiu, não madurou - na minha terra, não se fala maturou -,
ainda está verde.

Sr. Presidente, depois de ter recebido dezenas de Prefeitos em meu
gabinete, vindos da marcha a Brasília - as famosas marchas a
Brasília, com pires na mão, pedindo esmola, “pelo amor de Deus, dá
um jeitinho aqui, Presidente, ajuda-nos, estamos morrendo” -, gostaria
de lembrar de um fato auspicioso, fantástico, estampado em todos os
jornais nesta semana: Lula repassa verbas do PAC a Prefeituras
inadimplentes. Nós, com o rigorismo legal do nosso governo do
Estado, temos uma complicação danada. Há um tal de Cagec, que, se
o Prefeito não estiver com tudo em dia, não recebe um tostão. Mas
Lula pode. Estamos num momento interessante do Brasil. Lula pode
superar a lei eleitoral que proíbe repasse de recursos ao longo da
campanha, a partir de junho. Houve uma armação em torno disso, e o
governo federal pode o que o governo do Estado e a Prefeitura não
podem.

O INPS - famoso INSS, que todo o mundo conhece como INPS - foi
o causador da prisão de Prefeitos. E vejam que efeito mais
interessante, para quem lê nas entrelinhas, quem conhece um pouco
de direito, da manchete de outro jornal: “Prisão de Juiz pela Polícia
Federal abala o Poder Judiciário”. O Poder Judiciário sentiu-se
constrangido pela prisão do Juiz.

Algumas pessoas me enviaram “e-mails” desaforados quando disse
aqui que os Prefeitos são inocentes e não devem nada. Se houve
molecagem, molecagem nesse caso da prisão dos 14 Prefeitos
mineiros, é uma situação relativa a dívidas das Prefeituras com o
INSS, cobradas de forma até ilegal pelo próprio INSS, descontando do
Fundo de Participação, que teria de ser creditado aos Prefeitos. Qual
foi o crime dos Prefeitos? Tentar resolver o problema da asfixia
financeira dos Municípios num país que paulatinamente faz com que
Prefeito vire esmoler. Da Constituição de 88 para cá, piorou, porque,
de 27% do bolo tributário nacional, que era repassado para as
Prefeituras, onde o homem mora, trabalha e produz, onde tem lugar
toda a existência e toda a produção nacional, hoje apenas se recebem
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14,1%.
Mais uma vez, os Prefeitos estão retornando de uma caravana a

Brasília, na qual estão pedindo, pelo amor de Deus, ao governo
federal que, na próxima reforma tributária, aquinhoe-os de forma
diferenciada. O nosso Presidente, que admiramos e defendemos, está
com o ibope total. Todavia, precisamos fazer algumas coisas. O
melhor amigo ou o melhor correligionário não é aquele que fica
puxando o saco a vida inteira e não comenta os erros de governo,
mas exatamente quem desperta o governante para ver as mazelas
existentes.

Ora, quando a nova Constituição entrou em vigor, em janeiro de
1989, o que aconteceu? Os Municípios perderam dinheiro
violentamente e, ao mesmo tempo, receberam o encargo da atividade
plena da saúde e da responsabilidade plena na educação. Todos os
encargos da educação e da saúde recaíram apenas sobre o
Município. Quando ainda era Prefeito, aqui, em Minas Gerais, não
recebíamos um tostão sequer para ajuda na rede municipal de ensino.
Tínhamos uma dificuldade enorme para fazer o transporte dos alunos
da zona rural. Pela primeira vez na história, o governo do Estado
começou a dar uma ajuda para o transporte escolar. Estive dois anos
com o governo anterior e dois com o governo Aécio Neves. Nos
primeiros dois anos, não recebi um tostão. No primeiro e no segundo
anos do governo Aécio Neves, já passei a receber, e, depois, isso foi
se ampliando. No primeiro ano, foi um volume de dinheiro; no ano
seguinte, o dobro; e, no ano passado, foram 10 vezes mais do que o
que recebi no primeiro ano para o transporte escolar do meu
Município. Então há uma sensibilidade aqui.

No entanto, ninguém pode esconder a situação de dificuldade na
qual as Prefeituras vivem - aliás, dificuldades de toda sorte. Quando a
Lei Maior, a Carta Magna e as leis federais determinam que os
Municípios são responsáveis, aquele juvenil Promotor de Justiça, mais
inexperiente e mais jovem, querendo holofote e querendo aparecer,
força o Prefeito, às vezes, a tomar decisões e a assinar termos de
ajustamento de conduta que comprometem as finanças do Município e
arrebentam toda a estrutura financeira, com prejuízo até para a folha
de pagamento dos servidores.
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Fiz a defesa dos Prefeitos e disse que não era advogado deles.
Todavia, conheço profundamente o assunto, porque fui Prefeito por
duas vezes, durante 10 anos. O que existe é que para o governo
federal tudo é possível. Está aqui, na manchete de um jornal: “Lula
repassa verbas do PAC às Prefeituras inadimplentes”. Essa manchete
não é de nenhum jornal de Minas Gerais, mas da “Folha de S. Paulo”,
para não dizer que Minas está fazendo um trabalho contra o
Presidente. Também não sou contra o Presidente. Estou dizendo a
verdade. Lula pode passar dinheiro para a Prefeitura inadimplente.
Todavia, o Prefeito não pode dar procuração para um advogado, a fim
de tentar limpar a sua conta, não ficar inadimplente e receber outro
dinheiro.

São dois pesos e duas medidas, duas realidades completamente
diferentes. Ficamos aqui, como Deputados, tentando atender nossos
Prefeitos. Meu caro Deputado Vanderlei Jangrossi, que situação!
Como condenar Prefeitos que outorgaram procuração a um advogado
inscrito regularmente na OAB, para defender os interesses da
Prefeitura? Se esse advogado deu um presentinho, fez uma benesse
para um Juiz ou Juíza, comprou um carro ou depositou dinheiro na
conta, o que o Prefeito tem que ver com isso? Até o momento, o que
aconteceu, o que se provou? Nada. O que eu disse na semana
passada no eclodir da invasão da Assembléia pela Polícia Federal? O
que eu disse está confirmando-se, pois todos foram liberados, até o
Juiz, à exceção do caso de Juiz de Fora, que era um assunto de
armas, um crime inafiançável. Ficamos preocupados com isso.

Antes de continuar o meu arrazoado, gostaria de ouvir com muita
atenção a intervenção do meu querido Deputado Vanderlei Jangrossi,
Presidente da Comissão de Política Agropecuária.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte) - Meu querido amigo
Getúlio Neiva, na verdade a minha intervenção é em ralação ao que
V. Exa. disse a respeito das obras do PAC. Hoje foi inaugurada mais
uma obra do PAC aqui, em Belo Horizonte. Estive presente - e o meu
rosto está até vermelho -, assim como outros Deputados do PT,
Durval Ângelo, Elisa Costa, Roberto Carvalho, Padre João e Walter
Tosta, que não pôde ficar porque estava de cadeira, e infelizmente
não conseguiram lugar cabível para sua situação, pois o cerimonial do
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Presidente impediu que os Deputados Estaduais ficassem com os
Deputados Federais e toda a comitiva do Presidente Lula. Então, o
meu repúdio pelo cerimonial do Presidente. Essa não é a primeira vez
que nos convidam para estarmos presentes e somos tratados com
deselegância. Por isso deixo o meu repúdio. A obra foi inaugurada. Se
for feito um novo convite para estarmos nas inaugurações e se for
para sermos tratados dessa mesma maneira, que não seja feito
convite para nenhum de nós, pois não estaremos presentes.

Corroboro vossas palavras. Ouvi os noticiários, e, com certeza, não
houve prova nenhuma. Foi um ato descabído o que aconteceu aqui
com o nosso querido Deputado, a forma como adentraram seu
gabinete, não por causa do Deputado, mas por causa de um assessor
dele, e até hoje não foi provado nada. Assim terminaram mencionando
o nome dele, colocaram o seu nome na vala, como também muitos
outros nomes, sabendo-se que é uma pessoa de tanta competência,
uma pessoa que tem moral íntegra, mostrada no dia-a-dia,
defendendo o povo de Minas Gerais. Deixo minha intervenção e, com
certeza, corroboro as palavras de V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, meu Líder. Foi um
prazer ouvi-lo. A nossa preocupação tem de ser dirigida exatamente
aos agentes públicos que fazem a diferença no Brasil. Tudo que
acontece no País tambem acontece nas cidades, mas estas não
possuem dinheiro para resolver o problema do povo. Temos de lutar
nessa reforma tributária, conversar com nossos Deputados Federais
para que olhem de forma diferenciada para essas questões. Já não é
possível que um Prefeito continue sendo tratado como bandido, como
escória da política - como disse Ciro Gomes. Todo o mundo que não
comunga com as mesmas idéias são escória da política, não é
verdade? O agente público mais eficaz é o Prefeito, é quem lida, dia a
dia, com os problemas das pessoas, dos bairros, dos Distritos, dos
povoados, é quem conhece todas as estradas e, em alguns casos, até
mesmo todos os proprietários rurais em cidades menores. E que
sofrimento o desses Prefeitos!

Ainda hoje estou lá com uma série de problemas de inadimplência
de Prefeitos, de Prefeituras, porque o INSS cobra de forma irregular.
Quando entramos na Justiça, ganhamos as ações.



966

O porquê do episódio da prisão dos Prefeitos? Porque um
determinado Juiz, ou talvez uma determinada Juíza, aceleraram a
liberação de recursos, mas fatalmente, quando chegarmos ao
julgamento do mérito dessas questões, os recursos das Prefeituras
serão liberados.

No entanto, vejam o que faz o governo federal. Em vez de modificar
a legislação para prestigiar os Prefeitos e fazer com que as Prefeituras
andem, se organizem e possam trabalhar para corrigir as cobranças
equivocadas do INSS, descontadas na folha, nos repasses dos
recursos do FPM, vem o Presidente e improvisa: “Lula repassa verbas
do PAC para Prefeituras inadimplentes”. O Lula pode passar por cima
da lei, mas o Estado e o Município não podem. Está tudo aqui, basta
buscarmos o jornal “Folha de S. Paulo” de 8 de abril.

A minha queixa não é contra o que faz o Lula. Isso deveria ser
generalizado. Prefeito não poderia deixar de receber recursos,
especialmente o das emendas de parlamentares que representam os
Municípios. Esses recursos não poderiam ser retidos pela famosa
inadimplência.

Sabemos que o governo do Estado é muito cioso das suas
responsabilidades, muito equilibrado e respeitoso na manutenção da
lei e tem ainda mantido o comportamento - que não foi o do Lula de
permitir que Prefeituras inadimplentes, as que não estão quites com o
INSS, recebam os recursos.

Essa é uma reclamação que faço. Se há o precedente de o
Presidente da República autorizar repasse de verbas federais para
Municípios, mesmo estando as Prefeituras inadimplentes, que o nosso
Estado busque o parecer jurídico que permitiu à Presidência da
República agir dessa maneira. O que não podemos, Sr. Presidente, é
ter dois pesos e duas medidas em que o Presidente da República
pode tudo e o Governador do Estado, muito pouco. Os Prefeitos estão
perdendo dinheiro e obras nos Municípios, e os cidadãos estão
perdendo benefícios em virtude dessa atitude. É preciso que
possamos rever essa situação.

Apelo à Advocacia-Geral do Estado para que busque o
embasamento jurídico que permitiu ao Presidente da República
determinar o repasse de verbas federais aos Municípios inadimplentes
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durante a campanha eleitoral, contrariamente à lei eleitoral. Se isso é
possível para o Presidente da República, também tem de ser possível
para o governo do Estado. Essas eram as minhas palavras. Obrigado,
Sr. Presidente, pela paciência.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
terça-feira, dia 22, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/4/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos

Deputados André Quintão e Antônio Júlio; aprovação - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado André Quintão; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
renovação da votação do requerimento; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
questão de ordem; chamada para a recomposição do número
regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos;
prejudicialidade do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.096/2008; discurso do Deputado Antônio Júlio; 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. -
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
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Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Walter
Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h3min, 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 Fahim Sawan, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, foi lido na ata que a
Deputada Elisa Costa, nossa Líder, transferiu a palavra pelo art. 70
para que fizéssemos um pronunciamento, que consta dos anais da
Casa. Todavia, no momento do pronunciamento, não tínhamos ainda
acesso a uma importante decisão tomada hoje pela Comissão
Executiva Nacional do PT. Então, rapidamente, para agregar ao
debate definido com a leitura da ata, vou ler a resolução. Queria a
atenção dos Deputados e das Deputadas.

Hoje, à tarde, a Executiva Nacional do PT aprovou, por 11 votos
contra 1, a seguinte resolução a respeito do encontro municipal de
Belo Horizonte, no dia 13, o qual tive oportunidade de abordar desta
tribuna. (- Lê:)

“A Comissão Executiva Nacional entende que a resolução aprovada
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pelo Encontro Municipal de Belo Horizonte, em 13/4/2008, está em
desacordo com as diretrizes da política de alianças definidas pelo
Diretório Nacional para as eleições municipais deste ano na medida
em que afirma a construção de uma candidatura que tem por base um
consenso com o PSDB e a participação deste Partido na coligação
que irá disputar a Prefeitura da Capital mineira. A diretriz aprovada no
DN, em 24/3/2008, prevê que coligações com partidos de fora da base
aliada do governo Lula - em capitais, cidades com mais de 200 mil
habitantes e naquelas com horário eleitoral na TV - devem ser
submetidas à aprovação desta Comissão Executiva Nacional. Tal
entendimento deve ser imediatamente comunicado ao Diretório
Municipal de Belo Horizonte e ao Diretório Estadual de Minas Gerais,
solicitando a este último uma posição formal sobre o assunto e
reafirmando que a decisão de Belo Horizonte depende de posterior
deliberação da instância nacional. A CEN irá reunir-se no próximo 24
de abril para ouvir as partes e deliberar. Comissão Executiva Nacional
do PT. Brasília, 15/4/2008”.

Portanto está vetada a decisão do Encontro Municipal do PT do dia
13 até que se tenha uma nova decisão da Executiva Nacional no dia
24 de abril para ouvir as partes e deliberar. Gostaria de agregar essa
informação ao pronunciamento feito na tarde de hoje. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio
Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, mesmo entendendo que
a ata é um resumo sucinto do que ocorreu hoje à tarde, gostaria que
dela constasse o meu pronunciamento. Quando o Sr. Ciro Gomes veio
a Belo Horizonte, na semana passada - e foi este o discurso que não
constou da ata -, ele chamou aqueles que não acompanham o
Governador e o Prefeito Pimentel de escória da política. E hoje vemos
que a Executiva Nacional do PT esteve e está do lado do Ministro
Patrus Ananias, que foi chamado pelo Ciro Gomes de escória da
política, como homem safado, homem que negocia; ladrões, como ele
disse.

Sr. Presidente, se fosse possível, gostaria que pelo menos parte da
minha fala constasse da ata, e não apenas da publicação, porque
esse foi um pronunciamento que nós, políticos, estamos aceitando. A
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maioria não está nem aí; como se não tivesse acontecido com os
políticos de Minas Gerais, como se o Ciro Gomes não estivesse em
Minas Gerais, ao lado do Governador. Disse que aqueles que não
comerem na mão do Governador, aqueles que não comerem na mão
do Pimentel são a escória da política. Isso me deixou bastante
decepcionado, porque vejo o trabalho, principalmente, da grande
Liderança do PT, que, para mim, em Minas Gerais, é de Patrus
Ananias, e ele não pode ser taxado de escória da política. Isso não
podemos aceitar, e o PT está sendo omisso nessa discussão. O PT
deveria estar aqui, defendendo o Patrus Ananias, o Rogério Correia, o
próprio André Quintão. Porque não somos escória da política. Somos
homens da política, somos homens políticos que tomamos decisões e
temos posições. Infelizmente, no processo que se instalou em Minas
Gerais, na ditadura, na mordaça da imprensa, na falta de liberdade,
não há mais o direito de se manifestar, porque quem assim o fizer é
considerado Oposição. Isso vai matar todos os políticos que aqui
estão. Ou nós reagimos a esse processo que se instalou em Minas
Gerais ou estaremos fadados ao fracasso. O parlamento está sendo
engolido pela Polícia Federal, que invadiu esta Casa, e não houve
manifestação pública.

A Polícia Federal prende Prefeito sem nenhum embasamento legal,
e nós, políticos, estamos calados. O Judiciário emitiu mandado de
prisão contra esses Prefeitos equivocadamente, como decidiu a Corte
do Tribunal Federal, e também não nos manifestamos, porque isso
não está nos afligindo nem a um nosso companheiro, um nosso
amigo. Então, isso não nos interessa.

Sr. Presidente, vários Deputados nem se interessaram pelo que
disse hoje à tarde. Essa tem sido a prática na Casa. Você faz o
discurso, e ninguém presta atenção, ninguém discute projeto, e as
coisas vão acontecendo da forma como o governo quer. A fala do Ciro
Gomes ao lado do Governador é grave, é um desrespeito ao povo e
aos políticos mineiros. Vamos ficar calados mais uma vez? Ele disse
talvez o que o Governador pediu que dissesse ou talvez ele tenha sido
iludido pelo Governador que será o próximo Presidente da República,
com o seu apoio. Pelo visto, o Governador terá de apoiar uns 50
candidatos a Presidente e uns 300 candidatos a Prefeito em Belo



971

Horizonte. E vai acontecer como ocorreu na discussão sobre o Vice-
Governador deste mandato, quando só aqui na Assembléia havia uns
70 Deputados esperando para ser Vice-Governador dele. Ele falou e
todo mundo acreditou que seria Vice do Aécio. E o próprio Ciro
Gomes vem aqui também, achando que será ungido e benzido pelo
Governador e que vai transformar a Presidência. Com isso,
desrespeitou o povo mineiro.

Se for possível, Sr. Presidente, que isso conste na ata lida agora.
Sei que estará na publicação, mas faço este apelo a V. Exa., porque
isso fará parte da história deste Parlamento, podem ter certeza. Eu
gostaria que isso fosse inserido na ata, para que, em pouco tempo,
faça parte de uma história muito presente da política mineira.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não
havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Quintão solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 2.162/2008 seja apreciado em segundo lugar e que
os Projetos de Lei nºs 1.583, 1.673, 1.674, 1.675, 1.682 e 1.806/2007
e o Projeto de Lei Complementar nº 37/2007 sejam apreciados em
último lugar, nessa ordem, 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.

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; para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, votei “sim”. Não
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consegui registrar meu voto.
O Sr. Presidente - Está computado o voto. Votaram apenas 31

Deputados. Portanto, não há quórum para votação. A Presidência a
torna sem efeito e vai renovar a votação. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, verificação de votação,
por favor.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 34 Deputados; portanto não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência, nos
termos do § 6º do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, não tenho nenhuma

objeção à recomposição de quórum, mas o painel é muito claro: já
definiu quantos Deputados estão presentes aqui. Então não vejo
motivo para recomposição de quórum, já que houve duas votações e
não obtivemos a votação mínima necessária, ou seja, 39 Deputados.
Creio que poderíamos continuar a discussão, pois não há justificativa
para a recomposição do quórum neste momento. O painel é muito
claro, a não ser que não esteja funcionando adequadamente nesta
noite.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Antônio Júlio
que está apenas cumprindo o Regimento Interno em seu art. 249, §
6º, que diz: “Ocorrendo falta de quórum durante a votação, será feita
chamada, registrando-se em ata os nomes dos presentes”. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados
para a recomposição do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a
chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados.
Portanto, não há quórum para a votação, mas há para a continuação
dos trabalhos, motivo pelo qual a Presidência declara prejudicado o
requerimento de inversão de pauta do Deputado André Quintão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.096/2008, do
Governador do Estado, que 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. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, mais uma vez, Deputado João Leite, estamos votando o
mesmo projeto: empréstimo do BID. Há 15 anos fazemos isso.

Só que agora existe uma desculpa, que é o Minas Comunica. Acho
que a Assembléia tem de ter um posicionamento, não sei se contra o
edital que criou esse Minas Comunica. O governo está investindo
nessa companhia. Nos locais em que essa companhia instala o Minas
Comunica, só pega o telefone da companhia. Se você tiver um
telefone da Telemig, agora Vivo, e for a uma região em que a Oi
ganhou a concorrência, lá só funciona o telefone da Oi. Então
precisamos discutir o edital ou discutir esse processo com a Anatel,
que disse que isso não pode acontecer, mas está acontecendo. O
governo está injetando mais uns mil réis nessa companhia.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
quero corroborar o que V. Exa. está dizendo. Peço que permita o meu
aparte, que é quase uma intromissão.

Estive na cidade de Dom Silvério na semana em que foi instalada a
telefonia, por meio de concorrência pública, pela empresa Claro. Lá só
pega o telefone da Claro; o resto do pessoal está incomunicável. O
interessante é que o dinheiro público serve para beneficiar empresas
que vão arrecadar fortunas, mas fazendo reserva de mercado, porque
colocam o telefone da Claro e só ele pega, até todos comprarem,
depois abrirão para as outras operadoras. É um absurdo o que se faz
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com o dinheiro público em Minas Gerais. É uma sacanagem o que se
faz com o cidadão. Todas as outras cidades estão da mesma forma.

O Deputado Antônio Júlio - É nessa lógica que estou dizendo. Fui a
Rio Preto na semana passada, para uma audiência da Assembléia
Legislativa, e lá também só pega a Claro. Queríamos falar com a
Assembléia, mas não conseguimos porque não tínhamos telefone da
Claro.

E agora, Deputado Djalma Diniz, o governo está pedindo para
injetar, porque aqui começam os erros grosseiros, apenas
US$50.000.000,00. Só mais US$50.000.000,00. Entendo que esse
projeto não poderia estar tramitando em dólar. Não podemos autorizar
transações em dólar, temos que transformar em reais e aprovar em
reais. Aí fica a dúvida sobre esse projeto, que é um dos mais
avançados do governo do Estado na intenção, mas não está
funcionando. Estamos vendo isso e ficamos calados. Acho que a
Anatel tem que vir aqui explicar isso. A Secretaria de Desenvolvimento
também tem de vir aqui explicar por que uma empresa ganhou a
concorrência durante um ano e só podemos usar o telefone daquela
empresa, mas sabemos que existe uma resolução da Anatel que
proíbe o bloqueio de telefones. Não podem mais bloquear os
telefones, mas essas empresas que receberam as benesses do
governo para fazer esse projeto, para levar a telefonia a todos os
Municípios de Minas Gerais, receberão apenas mais
US$50.000.000.00. Pelo que temos visto, informado pelo próprio
governo, o Minas Comunica está praticamente encerrado, mas estão
pedindo pelo menos mais R$80.000.000,00.

Esta é a discussão que a Assembléia precisa fazer. Precisamos ter
as informações porque estamos sempre autorizando empréstimos. Sei
que a maioria não se concretizou e nem se concretizará porque as
informações que o governo passa para os organismos internacionais
não são a realidade das finanças do Estado de Minas Gerais. Todos
nós sabemos disso. Agora estamos vendo essa aprovação. Concedo
um aparte ao Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo o Deputado
Antônio Júlio por discutir esse projeto de grande importância para todo
o Estado de Minas Gerais.
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Acrescento ao discurso de V. Exa. que o Projeto Minas Comunica
comunica, mas nem tanto, e explicarei o motivo disso.

As antenas que estão sendo instaladas nas cidades que estão
recebendo benefícios não têm a mesma potência das antenas
instaladas há 10 ou 15 anos. Na cidade de Manga, por exemplo, a
Telemig Celular tem sinal há mais de 10 anos. A antena inaugurada
cobre um raio de 30km, 40km no Município. Nessa distância,
consegue-se usar o telefone celular. No entanto, quanto às antenas
instaladas agora, se sairmos 2km da sede do Município, não
conseguiremos nos comunicar. O sinal é muito restrito, abrange uma
área muito pequena. Então, acho que cabe a esta Casa procurar
saber como é o contrato, se realmente estabelece que o sinal se
restringirá à cidade, e não se estenderá ao seu redor. As cidades que
ganharam telefonia celular antes desse projeto receberam antenas
com potencial muito mais forte que as que estão sendo contempladas
agora. O sinal dessas só pega mesmo na sede do Município. Se nos
afastamos 2km, não há mais sinal. É essa a contribuição que gostaria
de dar.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. É
essa a discussão que precisamos fazer. Será que o Minas Comunica
é uma rádio comunitária? Daqui a uns dias haverá o Minas Comunica
na pirataria. Alguém montará uma torre. Dizem que isso já existe:
compram-se alguns cartões meio pirateados, com que se consegue
falar.

Esse projeto Minas Comunica, na verdade, é um projeto
comunitário, como se fosse uma rádio comunitária, em que só se fala
no perímetro urbano das cidades que estão sendo “beneficiadas”,
porque, se se vai a uma determinada região, para se fazer comunicar
é preciso comprar um “chip” da companhia, ou não se conseguirá
comunicar.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, isso é tão grave que

gostaria que V. Exa. encerrasse esta reunião por falta de quórum.
Essa é uma discussão que merece ter pelo menos 40 Deputados
presentes. Sei que os Deputados estão descrentes, tristes, magoados,
principalmente depois que o Ciro Gomes chamou aqueles que não
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comem na mão do governo de escória da política; parece que se
abateu sobre todos aqui um descrédito muito grande. Gostaria que V.
Exa. me desse um tempo na próxima reunião, porque nesta não há
quórum nem para fazer este pronunciamento, que gostaria que fosse
aparteado várias vezes, para que possamos achar uma solução e
cobrar das empresas de telecomunicações respeito nesse
investimento que o Estado está fazendo e que não está resolvendo o
problema como, talvez, o Governador quisesse. Mandar mais 80
milhões para eles merece ter um quórum mais qualificado.

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 16, às 9 horas 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 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2008

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação; questão de ordem; chamada para recomposição
do número regimental; existência de quórum para votação; renovação
da votação do requerimento; aprovação - Prosseguimento da votação,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 342/2007; aprovação com as
Emendas nºs 1 a 4 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.828/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.162/2008; aprovação; declarações de voto - Questões de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
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Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
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 - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - 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
- Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado André Quintão, 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 Dalmo

Ribeiro Silva, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei nº 1.828/2007 seja apreciado em 2º lugar e o
Projeto de Lei nº 2.162/2008, em 3º lugar, entre as matérias em fase
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de votação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, verificação de votação.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel eletrônico que o façam agora.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Portanto, não há

quórum para a votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, solicito
recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição
de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Tiago Ulisses) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Responderam à

chamada 40 Deputados. Portanto, há quórum para votação. A
Presidência vai renovar a votação do requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da 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 de Minas
Gerais. 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. A Presidência vai renovar a votação do projeto. Em
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nºs 1 a 4. As Deputadas e os Deputados
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que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
342/2007 com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão do Trabalho.

Votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei no 2.162/2008, do Deputado
Vanderlei Miranda, que 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. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
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 Administração Pública.

Declarações de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, esse projeto faz parte

de um acordo feito entre a base do governo e a Oposição, para que
seja aperfeiçoada a legislação que trata das Oscips no Estado. No
final do ano passado, esta Casa analisou um projeto de lei do
Deputado Vanderlei Miranda, com um substitutivo apresentado e
construído pelo governo, flexibilizando-se as regras de habilitação e
aprovação das Oscips. Essas regras continham alguns mecanismos
com os quais discordávamos e discordamos, como, por exemplo, o
critério de substituição do tempo de existência da entidade pelo tempo
de experiência de um dos integrantes da Oscip, para efeito de
habilitação. Posicionamo-nos contrariamente a esse dispositivo, mas o
governo, para evitar uma obstrução da nossa parte, incluiu a ressalva
de que nesses casos haveria a necessidade da aprovação por 2/3 dos
membros de Conselhos de Políticas Públicas da área respectiva em
que a Oscip atua. No final do ano passado, por uma questão técnica,
esse mecanismo foi votado, e, portanto, não havia nenhum entrave
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para um controle social maior nessa situação. O veto veio a Plenário e
foi mantido, desde que um projeto de lei repactuasse as posições,
consolidando-se novamente a presença dos conselhos de controle
social nessas situações. O projeto hoje aqui votado, do nobre
Deputado Vanderlei Miranda, estabelece exatamente esse dispositivo:
nos casos em que a habilitação e a qualificação sejam realizadas com
base na experiência do dirigente, necessariamente deverá haver a
aprovação por 2/3 dos membros dos Conselhos de Políticas Públicas.

Sr. Presidente, após votar esse projeto, voltamos a apresentar um
apelo ao governo e à base do governo, para que avance nas
negociações em torno do projeto de lei que trata dos servidores da
Fhemig. Hoje, na política pública de saúde, há um movimento nacional
em defesa da jornada de 30 horas para os profissionais ligados à
carreira de enfermagem. Há um projeto de lei, já em fase avançada, a
ser votado no Congresso Nacional, mas, infelizmente, na contramão
do que hoje defendem os movimentos sindicais, o governo do Estado
apresenta um projeto para ampliar essa jornada de trabalho para 40
horas em Minas. Essas pessoas recebem de R$380,00 a R$400,00,
ou seja, salários baixos.

Infelizmente, a postura é de nenhuma flexibilidade para a
negociação. O projeto, no seu conjunto, prevê até algum nível de
reajuste para os servidores da saúde; muito pouco, diga-se de
passagem. Há reajuste de 3%, 5%, 8% numa base salarial de
R$400,00. Analisem o impacto, no bolso do trabalhador da saúde, de
um reajuste de 3%, 4%, com base num salário de R400,00. É
importante que esse projeto tramite, até para desobstruir a pauta e a
tramitação dos demais projetos do governo. Já temos mais de três
semanas e meia de negociação, e até hoje não há nenhuma novidade
do ponto de vista objetivo de acolhimento das emendas do Bloco PT-
PCdoB. Fica aqui, então, esta solicitação, ressaltando que a Oposição
tomou a seguinte decisão: obstrução seletiva, inteligente. Votamos o
que é de Deputado e Deputada, até para não prejudicar os Deputados
da base do governo, mas estaremos em processo de obstrução a
projeto do governo sem negociação dos pontos levantados pela
oposição. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, também consideramos
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importante a votação, em 1º turno, do projeto do Deputado Vanderlei
Miranda, no que diz respeito à regulamentação das Oscips,
especialmente sobre o tempo de existência, substituindo-se pelo
tempo de experiência do dirigente o tempo da entidade. Esse é um
avanço, mas o problema central ainda continua na figura das Oscips.
A figura jurídica Oscip precisa de um controle maior por parte da
sociedade civil e do poder público. Quando se propõe a aprovação por
dois terços dos Conselhos de Políticas Públicas, há um avanço, sem
dúvida, mas ainda não resolve toda a questão. É importante que esse
projeto do Deputado Vanderlei Miranda tenha uma tramitação mais
acelerada, porque o projeto do Governador foi aprovado, e
posteriormente houve o veto referente a esse artigo. Logo, a lei está
em vigor. Quanto mais demorarmos para votar esse projeto do
Deputado Vanderlei Miranda, maior será a vigência do período de
vacância, o que, em tese, pode ser utilizado por aqueles que usam a
figura das Oscips distorcendo seu papel.

Por que abordo esse problema, Sr. Presidente? Pode parecer que
estou discutindo em tese certas questões, mas, na verdade, há uma
preocupação muito concreta. Cito, como exemplo, o que foi feito com
a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Com o intuito de melhorar sua
situação, uma Oscip, com uma visão distorcida, criou uma outra
orquestra, que é a Osemg - Orquestra Sinfônica do Estado de Minas
Gerais. Esse é um caso típico de distorção e mau uso da figura das
Oscips. Essa Osemg vem mudar a função pública que a Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais cumpria. Servidores públicos da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais estão sendo substituídos, por meio de
audição pública, trazendo-se até músicos do exterior. Estão
substituindo a nossa Orquestra Sinfônica legítima pela da Oscip, que
é a Osemg. Um instituto cultural criaria essa outra orquestra sinfônica.

É muito preocupante a situação das Oscips em Minas Gerais. É
preciso uma legislação mais rigorosa sobre isso, para impedir que
pessoas mal-intencionadas, que desvirtuaram o papel das Oscips,
venham a agir em Minas Gerais. É de vital importância a
regulamentação da matéria e um controle mais efetivo sobre essas
instituições, ressaltando que existem, sem dúvida, muitas instituições
sérias em Minas que complementam o papel do Estado. O que não
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podemos permitir nem compactuar é que as Oscips venham substituir
a função essencial do poder público, especialmente do Estado de
Minas Gerais. Não podemos permitir que as Oscips sejam utilizadas
para privatizar o serviço público de Minas Gerais. No caso da
Orquestra Sinfônica, por exemplo, foi criada um Oscip com o objetivo
de captar verbas para ajudá-la. Mas, na verdade, a verba está saindo
do próprio poder público, porque estão previstos no orçamento
R$2.000.000,00 para ajudar essa Oscip. Ou seja, criou-se uma Oscip
para captar dinheiro do setor privado, mas, na verdade, ela está
pegando dinheiro público para destruir a Orquestra Sinfônica, para
tirar o emprego daqueles que fizeram concurso público e para acabar
com o seu papel. No domingo passado, estive no Parque Municipal
numa atividade da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, quando esse
fato foi devidamente esclarecido para a população. Temos recebido
enorme quantidade de “e-mails” de mineiros e mineiras que estão
estarrecidos com essa situação. Portanto, é essencial que haja um
controle mais efetivo das Oscips em Minas Gerais. A sigla Oscip está
nos preocupando muito porque é o instrumento mais efetivo que o
governo está utilizando para privatizar o Estado de Minas Gerais.

Questões de Ordem
O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
bom-dia. Sr. Presidente, vou procurar pontuar o meu pronunciamento
nesta questão de ordem em dois momentos. O primeiro, como não
poderia deixar de ser diferente - e fazendo justiça -, é para
parabenizar, mais uma vez, o Governador Aécio Neves como um dos
governantes que mais investe no sistema de segurança pública em
toda a América do Sul. Investe na criação de novas vagas no sistema
penitenciário, no aparelhamento das nossas forças de segurança
pública, na valorização dos profissionais das Polícias Civil e Militar e
do sistema penitenciário. O segundo, Sr. Presidente, é dizer que, por
outro lado, existe uma peça com defeito nesse caminho: o
Subsecretário de Administração Prisional, Sr. Genilson Zeferino.
Quero ressaltar, Sr. Presidente e todos os presentes e
telespectadores, que essa é uma crítica, uma observação, que me
confere o art. 62 da Constituição Estadual, de fiscalizar e controlar os
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atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta.
Todos sabemos das dificuldades por que o homem público, aquele
que desenvolve o seu trabalho com seriedade, vem passando ao
longo dos tempos, especificamente nos últimos dias. Hoje, Sr.
Presidente, não há mais separação do joio e do trigo, todos somos
alçados ao mesmo cesto, ao mesmo balaio. Isso causa-me um pesar.
Se temos um governo, um Estado que valoriza a segurança pública,
que investe, que reconhece e que dá retorno à sociedade, no meio
dessa engrenagem, temos, na Subsecretaria de Administração
Penitenciária, uma pessoa de cuja honestidade e seriedade, não
quero fazer reparos, mas, sim, de sua competência e preparo para
exercer essa função. Quando era membro da Comissão de Segurança
Pública, formulamos alguns requerimentos e os encaminhamos,
achando que seria o meio legal para solicitar informações, conforme
dispõe a Constituição Estadual, sobre a lotação dos Agentes
Penitenciários, os seus respectivos locais de trabalho, bem como
nome, cidade e função exercida no local de trabalho, e ainda sobre o
grau de instrução dos Diretores-Gerais de penitenciárias. Causa um
profundo pesar saber que, de aproximadamente 42 unidades
prisionais que temos em nosso Estado, em 27 delas, pelo menos,
temos Diretores que não cumprem o pressuposto da Lei nº 11.404, de
Execuções Penais, em seu art. 190. Ou seja, eles não têm diploma de
nível superior de Direito, Psicologia, Pedagogia ou Ciências Sociais.
Sr. Presidente, não me cabe contestar a lei. Se a lei é errada, se
esses requisitos não servem de embasamento para que uma pessoa
desenvolva os seus trabalhos frente a uma unidade prisional, que se
mude a lei. Mas, se a lei existe, que seja cumprida a lei. Diante desses
fatos, gostaria de deixar público que foram pedidos à Secretaria da
Defesa Social, por intermédio do nosso Subsecretário, Genilson
Zeferino, os dados do Convênio nº 59, de 2003, que dispõe sobre a
aquisição e a instalação de sistema de bloqueio de celular para a
Penitenciária Nelson Hungria, no valor de R$1.168.000,00. Temos
conhecimento, e é esse o motivo do requerimento, que esse
equipamento nem sequer foi instalado e que o convênio foi cumprido.
Gostaríamos de saber sobre a destinação desses R$1.168.000,00. A
Subsecretaria achou por bem não nos dar uma justificativa. Sr.
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Presidente, em audiência pública em que o nosso Subsecretário
esteve presente, não houve nenhuma hostilidade, sim, a busca de
informações para esclarecer essas questões. Tivemos notícia, à
época, pelo próprio Secretário de Administração Penitenciária, que
detectores de metais seriam comprados para essas unidades
prisionais. Formulamos requerimento para saber das empresas que
participariam do certame, quais seriam os equipamentos adequados
tecnologicamente para que fizessem essa detecção de metais.
Achamos muito importante essa atitude, mas estávamos apenas com
a intenção de obter informações para que pudéssemos colaborar de
alguma maneira nesse processo, com as nossa sugestões, mas, até
hoje, não obtivemos resposta, o que nos leva a uma atitude mais
drástica, mais pesarosa, mas que defenderei, porque fui eleito para
fazer isso pelo povo mineiro, para saber dos seus interesses, para
legislar e fiscalizar. Resta-me, Sr. Presidente, comunicar que, na data
de hoje, estou formulando um requerimento para criarmos uma CPI do
nosso sistema penitenciário, uma vez que informações não estão
sendo passadas via requerimento oficial. Sr. Presidente, agradeço a
complacência e a educação de V. Exa. por me deixar terminar o meu
pronunciamento. Faço também a minha homenagem pela brilhante
condução dos trabalhos que V. Exa. tem tido à frente desta Casa.
Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ouvi atentamente a
manifestação do Líder, Deputado Leonardo Moreira. Ele trata de uma
questão importante para todos, mas não poderia deixar de dar o meu
testemunho do trabalho do Prof. Genilson Zeferino, Subsecretário de
Administração Prisional. O Sr. Genilson Zeferino é professor
universitário, membro da Anistia Internacional. Ele recebe todo o
reconhecimento dos movimentos de direitos e garantias fundamentais.
É alguém com uma trajetória irretocável como mestre, como professor
e, à frente da Subsecretária de Administração Prisional, vem dando
sua contribuição ao Estado de Minas Gerais. Eu, colega por muitas
vezes do Prof. Genilson em diversas comissões e conselhos de
defesa do ser humano, devo manifestar-me em relação a esse
servidor público. Aliás, quero dizer que, nesse momento, por iniciativa
do Prof. Genilson, temos um curso superior de gestão penitenciária. A
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maioria dos Diretores de unidades prisionais, penitenciárias, em Minas
Gerais, estão participando de um curso superior de gestão
penitenciária. Sei bem disso, porque fui um dos que esteve presente
na universidade para a primeira aula desse curso. Junto ao nosso Juiz
da Vara de Execução Criminal, Dr. Herbert Carneiro, que também
confia no nosso Subsecretário Genilson Zeferino, proferi uma das
primeiras aulas. Nosso Líder, Deputado Leonardo Moreira, traz
algumas questões e insatisfações em relação às respostas. Posso dar
uma contribuição, já que esta Casa, em 1997, realizou uma CPI do
Sistema Penitenciário. Na época, o sistema penitenciário em Minas
Gerais contava 2.300 presos. Hoje, só o sistema penitenciário, sem
contar a Polícia Civil, está próximo de 24 mil presos. Atualmente o que
ouvimos da Polícia Civil e daqueles que fazem parte do sistema é que
temos, sem dúvida, uma gestão exemplar do sistema penitenciário em
Minas Gerais. Recentemente, vimos como a Subsecretaria de
Administração Prisional recebe tantas demandas. Ela também é a
responsável pelos presos federais. Quando a Polícia Federal efetua
algumas prisões, os presos ficam sob a responsabilidade dessa
Subsecretaria, pois não há penitenciárias federais no Estado. Então, o
Prof. Genilson vem gerindo bem essa máquina com todas as
dificuldades que conhecemos. Foram apresentados à Assembléia
Legislativa os números que o governo do Estado tem investido no
sistema penitenciário, na segurança, e foi também mostrado como
este mesmo governo não tem recebido recursos federais para gerir o
sistema. Recentemente, a CPI Carcerária da Câmara dos Deputados
esteve aqui e constatou que havia uma unidade que não trazia
segurança à população e tratava os presos de forma inaceitável, e
essa unidade já foi fechada: o 3º DP de Contagem. Há todo um
esforço. Permanentemente o Dr. Genilson recebe os presos que
estavam sob a custódia da Polícia Civil. Ainda há 15 mil presos nessa
condição que, aos poucos, serão transferidos para o sistema
penitenciário. Portanto, Sr. Presidente, temos uma situação que foi
levantada pelo Líder Deputado Leonardo Moreira. Com certeza, o Dr.
Genilson dará todas as informações ao Deputado membro da
Comissão de Segurança Pública desta Assembléia, que está sempre
atento a essa questão da segurança. Há uma semana, participei de
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reunião com o Secretário de Defesa Social, Dr. Maurício Campos, que
trouxe relatório das compras para o sistema carcerário. O governo
adquiriu dois aparelhos de raios X. Sr. Presidente, respeitando a
manifestação do Líder, Deputado Leonardo Moreira, nesta Assembléia
e em Minas Gerais, deveríamos reconhecer o esforço desse servidor
público, desse professor, que deixou a lida da sala de aula para
emprestar seu vasto conhecimento, seu reconhecimento internacional
por todo trabalho realizado na Anistia Internacional para o sistema
penitenciário. Deveríamos reconhecer o esforço do governo de Minas
Gerais e do Prof. Genilson Zeferino, que cuidam até dos presos
federais. Há grande número de presos denunciados por tráfico de
drogas e contrabando de armas. Todos são crimes federais. A guarda
desses presos pesa também sobre a Subsecretaria de Administração
Prisional. Espero que todas essas questões sejam esclarecidas para o
Líder, Deputado Leonardo Moreira. Mas deixo uma palavra de apoio,
de reconhecimento e elogio a esse grande militante da defesa dos
direitos e garantias fundamentais, o Prof. Genilson Zeferino, que vem
cumprindo um trabalho que deve ser reconhecido por toda Minas
Gerais e por este parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/11/2007

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da Comissão
de Participação Popular; o Deputado Carlin Moura, membro da
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara
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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 discutir,
em audiência pública, o Estatuto da Juventude e o Plano Nacional da
Juventude. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
a Deputada Federal Manuela Pinto Vieira d'Ávila; e os Srs. Edson
Pístori, Coordenador Executivo da Conferência Nacional da
Juventude, Roberto Tross, Coordenador Especial da Juventude, da
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude; Nelson Santos
Júnior, Coordenador Municipal de Juventude da Prefeitura de Belo
Horizonte; e Diogo Santos, Presidente da União Estadual Estudantil,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 10 de abril de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - Deíró

Marra - João Leite.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2008

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Wander Borges e Antônio Carlos Arantes (substituindo
este ao Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, na
ausência do Presidente, o Vice-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
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a discutir, em audiência pública, assuntos referentes à autorização
concedida à empresa Top Empreendimentos Ltda. para a realização
de bota-fora nas proximidades do Bairro Jardim da Torre e de região
de preservação ambiental no Município de Nova Lima e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Alexandre Magrineli dos Reis, Chefe de
Gabinete da Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -,
prestando informações a respeito da autorização concedida à
empresa Top Empreendimentos Ltda. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Evandro Florêncio, técnico da
Superintendência da Região Central Metropolitana de Meio Ambiente -
Supram Central -, representando o Sr. José Cláudio Junqueira,
Presidente da Feam; Antônio Henrique dos Santos, Secretário
Municipal de Meio Ambiente de Nova Lima, representando o Sr.
Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito desse Município; e Luiz Roberto
Camargo, representando o Sr. João Lucas Turner, responsável pela
empresa Top Empreendimentos Ltda., que são convidados a tomar
assento à mesa. O Deputado Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Neste momento, o Deputado Sávio Souza Cruz,
Presidente da Comissão, comparece à reunião e assume a direção
dos trabalhos. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Sávio Souza Cruz, em que
solicita seja enviado ofício à Prefeitura Municipal de Nova Lima para
que encaminhe a esta Comissão cópia de inteiro teor dos seguintes
documentos: processo de licenciamento do empreendimento de
terraplanagem e aterramento de responsabilidade da empresa Top
Empreendimentos Ltda. em área de acesso e vizinha ao Bairro Jardim
da Torre, nesse Município; termo de embargo da referida obra e sua
justificativa; e planta da área mostrando a via de acesso que,
conforme informação do representante da Prefeitura, estaria sendo
recuperada pelo empreendimento; seja enviado ofício à Feam/Supram
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Central solicitando que seja avocado pelo Estado o licenciamento do
empreendimento de terraplanagem e aterramento sob
responsabilidade da empresa Top Empreendimentos Ltda., em área
de acesso ao Bairro Jardim da Torre, em Nova Lima, tendo em vista
tratar-se de uma área de fronteira entre Municípios, localizada em
terrenos situados na Apa-Sul; e seja realizada audiência pública para
discutir a observância das normas ambientais vigentes, em especial a
Lei nº 12.503, de 30/5/97, a qual cria o Programa Estadual de
Conservação da Água. A Presidência faz a leitura de requerimento de
sua autoria, que será apreciado oportunamente, em que solicita a
realização de audiência pública para discutir o impacto ambiental das
ações do governo estadual e federal na região de Confins, onde está
prevista a construção da Linha Verde, o anúncio de construção do
anel viário Norte, a construção do Centro Administrativo do Estado e a
transferência de vôos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece aos convidados e demais participantes, pela
presença e pelos importantes subsídios prestados à Comissão,
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Inácio Franco - Almir Paraca.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
9/4/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência: ofício
do Sr. Maurício Duarte, Presidente da Associação Comunitária de
Assistência e Defesa à Saúde, publicada no “Diário do Legislativo”
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(4/4/2008) e o Relatório de Gestão 2007, balanço social e de
atividades da Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de
Caldas. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei nº 2.143/2008, em turno único (Deputado Carlos
Pimenta). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Castinaldo Bastos Santos e Luiz Roberto Capistrano Costa
Silva, respectivamente, Presidente e advogado do Sindicato dos
Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Estado de Minas Gerais, que
irão expor a atuação dos médicos em sistema de Cooperativas, 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 nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
rejeição, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 232/2007 (relator:
Deputado Carlos Pimenta) e 1.762/2007 (relator: Deputado Doutor
Rinaldo); e pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.950/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio) na forma do
Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.038/2008 ( relator: Deputado Carlos Pimenta), 2.062/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio), 2.057/2008 (relator: Deputado
Doutor Rinaldo). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.066; 2.129; 2.134 e 2.142/2008.
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: dos Deputados Doutor Viana, em que solicita sejam
recebidos nesta Comissão os Srs. Castinaldo Bastos Santos e Luiz
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Roberto Capistrano Costa Silva, respectivamente, Presidente e
advogado do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do
Estado de Minas Gerais, que irão expor a atuação dos médicos em
sistema de Cooperativas; Hely Tarqüínio (2), em que solicita audiência
pública para debater a ortotanásia, com convidados que menciona,
audiência pública para discutir a realização de transplante renal pelo
Hospital Felício Rocho em convênio com o Sistema Único de Saúde,
com convidados que menciona; Dinis Pinheiro, em que solicita
audiência pública desta Comissão conjuntamente com a Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para discutir o aumento
acima da inflação praticado pelos laboratórios em 208 medicamentos,
conforme editorial publicado pelo jornal Estado de Minas do dia
5/4/2008; Maria Lúcia Mendonça, em que solicita que esta Comissão
esclareça junto à Secretaria Estadual de Saúde as falhas que tem
havido no fornecimento dos medicamentos Insulina NPH e R,
principalmente a R, para os diabéticos da cidade de Cataguases;
Carlos Mosconi e Doutor Rinaldo (2), em que pleiteam seja enviado
ofício à Comissão Nacional de Residência Médica pedindo a alteração
na Resolução CNRM nº 8, de 5/8/2004, que dispõe sobre a seleção
pública dos candidatos aos Programas de Residência Médica,
tornando obrigatória a prova prática nesse processo; seja solicitado à
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais- Fhemig o aumento
do número de vagas para residência médica nas unidades
assistenciais pertencentes à Fundação. 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, 16 de abril de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Ruy

Muniz - Fahim Sawan.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/4/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz e Walter
Tosta, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
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Deputado Antônio Júlio. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, 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
informa que a reunião se destina a discutir a inobservância, por parte
das empresas de transporte, da Lei nº 9.760, de 20/4/89,
regulamentada pelo Decreto nº 32.649 de 13/3/91, que concede
passe-livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas
com idade superior a 65 anos, no transporte coletivo intermunicipal do
Estado. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.956/2007, no 1º turno (Deputado João Leite) e
2.189/2008, em turno único (Deputado Ruy Muniz). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. João Afonso Baeta
Costa Machado, Chefe de Gabinete, representando José Élcio Santos
Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Gilberto Dias de Souza, Assessor
Jurídico, representando Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do
Procon Assembléia; Nelson Luiz dos Santos Garcia, Superintendente
de Políticas para Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes; e das
Sras. Júnia Elizabeth dos Reis Rezende, Assessora Jurídica,
representando José Antônio Baêta de Melo Cançado, Promotor de
Justiça da Comarca de Belo Horizonte; Zaira Carvalho Silveira,
Assessora Jurídica, representando Waldemar Araújo, Presidente da
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Minas
Gerais - Fetran -, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Ruy Muniz, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Deiró Marra em
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que solicita seja realizada visita da Comissão e da Comissão de
Segurança Pública à cadeia pública de Patrocínio, tendo em vista as
condições precárias em que esta se encontra, a superlotação e as
tentativas de fugas já ocorridas; Ruy Muniz (3) em que pleitea ao
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas a celebração
de convênio com a Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros de Minas Gerais - Fetran -, com o objetivo de conceder
passe-livre aos deficientes e idosos, em cumprimento da Lei nº 10.419
e do Decreto nº 32.649; seja realizada reunião conjunta da Comissão
e da Comissão de Saúde para, em audiência pública, com os
convidados que menciona, debaterem as demissões de servidores
com contrato administrativo, da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais; seja formulado apelo ao Diretor-Geral do Detran-MG
com vistas à tomada de providências para dotar uma clínica
conveniada nas macrorregiões do Estado de mecanismos que
possibilitem a realização dos exames médicos necessários para
obtenção da carteira de habilitação aos deficientes físicos; Walter
Tosta e Ruy Muniz em que pleiteam ao Presidente desta Casa a
votação, pelo Plenário, com a maior brevidade possível, do Projeto de
Resolução nº 716/2007. 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, 17 de abril de 2008.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Unimed-BH pelo transcurso do 37° anive rsário de sua

fundação (Requerimento nº 2.066/2008, do Deputado Doutor Viana);
de aplauso ao Palácio das Artes pela comemoração de seus 37

anos de fundação (Requerimento nº 2.127/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a Associação Médica de Minas Gerais pela
posse de sua nova diretoria (Requerimento nº 2.129/2008, do
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
de congratulações com o Superintendente de Finanças da

Secretaria de Estado de Saúde, por ocasião dos 30 anos de sua
coluna no “Jornal de Patrocínio” (Requerimento nº 2.130/2008, do
Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a revista “Encontro” pelo transcurso do 6º
ano de sua fundação (Requerimento nº 2.131/2008, do Deputado
Dinis Pinheiro);

de aplauso ao Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias -
Comlago - por seus 7 anos de fundação (Requerimento nº 2.133/2008,
do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Médica de Minas Gerais pelos 61 anos da
constituição de sua primeira diretoria (Requerimento nº 2.134/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Primeira Igreja Batista de Cataguases pelo transcurso
do 47º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 2.135/2008, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso ao jornal “Notícias de Montes Claros” pelo transcurso do
19º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 2.136/2008, do
Deputado Paulo Guedes).

de congratulações com a comunidade de Simão Pereira pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 2.137/2008, do Deputado Sebastião Helvécio);

de congratulações com o Hospital das Clínicas da UFMG por ser o
primeiro hospital universitário a receber do Unicef o título de Hospital
Amigo da Criança (Requerimento nº 2.142/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Igaratinga pelo transcurso
do 46º aniversário de sua emancipação (Requerimento nº 2.157/2008,
do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Santuário do Caraça pelo lançamento do
"Guia do Arquivo do Santuário do Caraça - Preservação e Acesso", no
ano em que comemora 188 anos de fundação (Requerimento nº
2.181/2008, da Comissão de Cultura);

de aplauso aos Srs. Pedro Ferreira e Thiago Herdy, jornalistas do
“Estado de Minas”, pela matéria "Dívida de drogas paga com vidas",
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publicada no referido jornal, Caderno Gerais, do dia 3/4/2008
(Requerimento nº 2.183/2008, da Comissão de Segurança Pública).

de congratulações com o Sr. Vital do Rêgo Filho por sua posse
como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
dos Deputados (Requerimento nº 2.197/2008, da Comissão de Defesa
do Consumidor).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2008

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 2º 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.

Ao ser analisada em 1º turno, a matéria recebeu da Comissão de
Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e desta Comissão parecer pela aprovação. Foi o projeto
aprovado em 1º turno na forma original.

Retorna, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer no
2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta legislativa em exame pretende alterar o dispositivo da Lei

nº 14.870, de 16/12/2003, que trata das regras de celebração do
termo de parceria no caso em que a qualificação da entidade como
Oscip se dá com base na experiência dos seus dirigentes.

O objetivo é possibilitar que uma entidade qualificada como Oscip,
nos termos do § 1º do art. 7º da referida lei, possa celebrar o termo de
parceria para concretizar os objetivos sociais previstos na lei. O citado
dispositivo autoriza que, da data de sua publicação até 31/12/2009, a
apresentação de documentos que comprovem a experiência mínima
de dois anos da entidade na execução das atividades indicadas no
seu estatuto social, necessários para a qualificação da entidade como
Oscip, seja suprida pela 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).

Como já foi defendido na análise da matéria por esta Comissão, em
1º turno, trata-se de uma forma de uniformização da norma, com o fito
de permitir a parceria entre o poder público e a entidade da sociedade
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civil se esta tiver sido qualificada com base na experiência de seus
dirigentes.

Entendemos que a matéria deve ser aprovada para que os objetivos
da lei que se pretende alterar sejam viabilizados.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da matéria em 2º

turno.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2008

ATA
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 199 a 202/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.299 a 2.302/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 6/2008
(encaminhando proposta de substitutivo ao Projeto de Lei nº
1.979/2008), do Procurador-Geral de Justiça - Ofícios e cartões - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 2.303 a 2.309/2008 - Requerimentos nºs 2.244 a 2.256/2008 -
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos, do Bloco
Parlamentar Social e dos Deputados Dinis Pinheiro e outros, João
Leite e outros, Sargento Rodrigues e outros e Luiz Humberto Carneiro
- Comunicações: Comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Gláucia Brandão, dos
Deputados Carlin Moura, Getúlio Neiva e André Quintão e da
Deputada Elisa Costa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro e
outros, João Leite e outros, Sargento Rodrigues e outros e Luiz
Humberto Carneiro; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do Bloco
Parlamentar Social; aprovação - Questões de ordem - Requerimento
da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso do Deputado André
Quintão - Registro de presença - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Luiz Tadeu Leite - 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. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - 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 Getúlio Neiva, 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 199/2008*
Belo Horizonte, 17 de abril de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Pitangui imóvel com área de
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609,15m², registrado sob a matrícula nº R-1-16.598, às fls. 150 do
Livro nº 2-V-1, no Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de
Pitangui.

O imóvel está localizado no Município de Pitangui, na Rua José
Januário Teixeira, no Bairro do Lavrado, tendo sido adquirido pelo
Estado para construção de um centro de saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde não se opôs à doação,
considerando a ocupação atual do imóvel, conforme justificativa
apresentada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício de

Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.299/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel
que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Pitangui imóvel com área de 609,15m², situado na Rua José Januário
Teixeira, no Bairro do Lavrado, naquele município, registrado sob a
matrícula nº R-1-16.598, às fls. 150 do Livro nº 2-V-1, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de centro de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura publica de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º ou no caso de ser desvirtuada a
sua destinação ou modificada a sua finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 200/2008*

Belo Horizonte, 17 de abril 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 autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Engenheiro Navarro imóvel com
área de 10.000,00 m², registrado sob o nº 5.851, folha 61 Vº, Livro 3º
H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bocaiúva.

O imóvel está localizado no Município de Engenheiro Navarro, nas
Terras da Fazenda Limoeiro, funcionando atualmente no local a
Escola Municipal de Nucleação Santos Reis.

A Secretaria de Estado de Educação manifestou-se favorável à
transferência de domínio, conforme justificativa apresentada pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício de

Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.300/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Engenheiro
Navarro o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Engenheiro Navarro imóvel com área de 10.000,00m², situado nas
Terras da Fazenda Limoeiro, naquele município, registrado sob o nº
5.851, folha 61 Vº, Livro 3º H, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Bocaiúva.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de escola municipal e construção de uma creche-
escola infantil.

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 publica de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º ou no caso de ser desvirtuada a
sua destinação ou modificada a sua finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

“MENSAGEM Nº 201/2008*
Belo Horizonte, 17 de abril 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
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Piranga.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina à construção de um posto de saúde.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício de

Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.301/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel
que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Piranga o imóvel localizado na Praça do Rosário, lugar denominado
Campo do Rosário, Distrito de Santo Antônio do Pirapetinga, no
Município de Piranga, constituído pela área de 10.000,00m², conforme
registro nº 1-1082, Livro 2-D, fls. 184, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
construção de um posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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



1003

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 202/2008*

Belo Horizonte, 17 de abril de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei anexo que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$63.271.686,00 (sessenta e três
milhões duzentos e setenta e um mil seiscentos e oitenta e seis reais)
em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, medida só viável
mediante proposta legislativa, o que ora se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e
encargos sociais para pagamento de despesas com ingresso de
novos promotores e servidores; despesas de exercícios anteriores
decorrentes de parcelas de URV e subsídios; outras despesas
correntes para pagamento de despesas contratuais, aquisição de
softwares e modernização de serviços, e despesas com investimentos
para aquisição, construção e reforma de imóveis e aquisição de
material permanente.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo
do Projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pela
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

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

Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado em

exercício.
Exposição de Motivos

Belo Horizonte, de abril de 2008.
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei

que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de
R$63.271.686,00 (sessenta e três milhões duzentos e setenta e um
mil seiscentos e oitenta e seis reais) em favor do Ministério Público do
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Estado de Minas Gerais.
O crédito suplementar destina-se a cobrir as seguintes despesas:
I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de

R$55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais);
II - outras despesas correntes, no valor de R$4.572.000,00 (quatro

milhões quinhentos e setenta e dois mil reais);
III - despesas com investimentos, no valor de R$3.699.686,00 (três

milhões seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e oitenta e seis
reais).

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos
provenientes de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$34.924.386,00 (trinta e quatro milhões novecentos e vinte
e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais);

II - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal
para o FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

IV - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor
para o FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

V - saldo financeiro de 2007 de recursos de Alienação de Bens de
Entidades Estaduais, no valor de R$347.300,00 (trezentos e quarenta
e sete mil trezentos reais).

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a
Lei nº 17.333, de 10 de janeiro de 2008, não contém dispositivo que
autorize o Poder Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de
estima e consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.302/2008

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$63.271.686,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado
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de Minas Gerais.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, no valor de R$63.271.686,00
(sessenta e três milhões duzentos e setenta e um mil seiscentos e
oitenta e seis reais), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
R$55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$4.572.000,00 (quatro
milhões quinhentos e setenta e dois mil reais); e

III - despesas com investimentos, no valor de R$3.699.686,00 (três
milhões seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e oitenta e seis
reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos
provenientes de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$34.924.386,00 (trinta e quatro milhões novecentos e vinte
e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais);

II - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal
para o FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

IV - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor
para o FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); e

V - saldo financeiro de 2007 de recursos de Alienação de Bens de
Entidades Estaduais, no valor de R$347.300,00 (trezentos e quarenta
e sete mil e trezentos reais).

Art. 3º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169
da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 204 do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
“OFÍCIO Nº 6/2008*

Belo Horizonte,15 de abril de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do art. 66, § 2º, c/c o

art. 122, da Constituição do Estado de Minas Gerais, para deliberação
dessa augusta Assembléia Legislativa, substitutivo ao Projeto de Lei
nº 1.979/2008, que dispõe sobre a alteração da tabela de vencimentos
dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

Congregando dispositivos já constantes do Projeto de Lei nº
1.979/2008, a proposta tem como escopo a alteração da jornada de
trabalho dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares
do Ministério Público, que atualmente corresponde a 6 (seis) horas
diárias, para 35 (trinta e cinco) horas semanais, colimando atender à
necessidade do serviço público.

Referida proposição se alicerça na autonomia funcional e
administrativa conferida a esta instituição para disciplinar o Quadro de
Pessoal dos seus Serviços Auxiliares, com esteio no art. 2º da Lei
Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a
organização do Ministério Público Estadual, c/c o art. 127, § 2º, da
Constituição da República.

Demais disso, é consabido que inexiste direito adquirido a regime
jurídico, razão pela qual a Administração detém poder discricionário
para alterar a jornada de trabalho dos seus servidores mediante
critérios de conveniência e oportunidade, contanto sejam obedecidos
os ditames constitucionais (art. 39, § 3º, c/c o art. 7º, inciso XIII, da
Constituição Federal).

Imperativo ressaltar que o expressivo crescimento da demanda
ministerial reclama a otimização do apoio administrativo ofertado pelo
Quadro de Serviços Auxiliares desta instituição, o que se evidencia,
notadamente, pelas alterações introduzidas pela Emenda
Constitucional nº 45/2004, tais como, v.g., a interrupção da atividade
judiciária retratada no art. 93, inciso XII, da Constituição Federal e a
obrigatoriedade da distribuição imediata dos processos em face da
determinação contida no § 5º do art. 129 do texto constitucional.
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Sob o pálio dos princípios da supremacia do interesse público e da
eficiência administrativa, a alteração da carga horária tem como móvel
a eficácia da atuação ministerial, racionalizando a produtividade
administrativa e visando à excelência dos serviços ofertados na
persecução do interesse público.

Obstaculizando o incremento da despesa, encontra-se proposta,
ademais, a revogação do art. 20 da Lei nº 14.323, de 20/5/2002, que,
instituindo a opção pela jornada semanal de 40 (quarenta) horas
semanais, prevê o acréscimo de 10 (dez) padrões nos vencimentos
dos servidores, que perfazem, em face da necessidade do serviço, a
carga horária majorada.

Fica assegurada, outrossim, a incorporação equivalente a 10 (dez)
padrões de vencimento aos servidores que tenham cumprido, nos
cinco últimos anos que antecederem à data da publicação da referida
lei, os requisitos necessários à aposentadoria e a carga horária
correspondente a 40 (quarenta) horas semanais.

Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
infere-se que outra medida consubstanciada na proposta vertente se
traduz na concessão de seis padrões de vencimento aos servidores
efetivos que perfaziam, antes da publicação da lei, a jornada de trinta
horas semanais, como compensação pecuniária decorrente do
elastecimento da jornada, tendo em vista a mencionada opção
prevista no art. 20 da Lei nº 14.323/2002, cuja revogação ora se
propõe.

A título de exemplificação, o servidor que, com a opção de 40
(quarenta) horas semanais, percebia o valor correspondente ao
padrão MP–50 passará a perceber, com a presente proposta, o valor
equivalente ao padrão MP-46, em face da revogação do art. 20 da Lei
n° 14.323/2002. Pautada na economicidade, a Adminis tração extingue
um instituto oneroso e concede uma justa retribuição pecuniária aos
seus servidores, os quais terão direito a seis padrões de vencimento,
e não mais dez padrões, havendo, conseqüentemente, redução da
despesa.

Visando igualmente resguardar a economicidade, os servidores que
desejarem permanecer na jornada anterior – de trinta horas semanais
- poderão optar pela respectiva jornada, devendo haver manifestação
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expressa no prazo de sessenta dias, a contar da publicação da lei.
Findo referido prazo, será considerada inalterável a opção realizada.
Insta registrar que os servidores que fizerem a opção não terão direito
ao acréscimo de seis padrões de vencimento.

Assinale-se que, em atendimento ao preceito normativo insculpido
no art. 6º da Lei nº 14.323, de 20/6/2002, que dispõe sobre os
Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, os
servidores que estejam em exercício nos cargos comissionados
permanecem submetidos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Por derradeiro, como requisito necessário ao desenvolvimento na
carreira mediante promoção vertical, afigura-se prevista a existência
de vagas, conforme critérios estabelecidos em resolução, razão pela
qual se encontra proposta a manutenção do art. 8º da Lei nº 11.181,
de 10/8/1993.

Obedecidas as limitações albergadas na Lei de Responsabilidade
Fiscal e viabilizando o cumprimento do desiderato constitucional
atribuído ao Parquet mineiro, a proposição em voga objetiva conferir
maior eficácia à gestão pública no intuito de assegurar a magnitude
dos postulados que a norteiam.

Na certeza da aprovação do substitutivo em comento, renovo a
Vossa Excelência protestos de especial estima e distinta
consideração.

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 1.979/2008
Altera a jornada de trabalho e a tabela de vencimentos dos

servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

Art. 1º - O cargo de provimento efetivo de Técnico do Ministério
Público passa a se denominar Analista do Ministério Público.

Art. 2º - O desenvolvimento na carreira mediante promoção vertical
fica condicionado à existência de vagas, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 3º - A jornada de trabalho dos servidores do Quadro de Pessoal
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais é de 35 (trinta e cinco) horas semanais, nos termos de
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resolução do Procurador-Geral de Justiça.
§ 1º - Em decorrência do disposto no “caput”, serão concedidos 6

(seis) padrões de vencimento aos servidores cujos cargos efetivos
estejam submetidos, até a data da publicação desta lei, à jornada de
30 (trinta) horas semanais, desde que não seja feita a opção prevista
no § 2º deste artigo.

§ 2º - Fica assegurada a opção pela jornada de trabalho de 30
(trinta) horas semanais aos servidores mencionados no parágrafo
anterior, desde que se manifestem, de forma expressa, no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta lei.

§ 3º - Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, tornar-se-á
irretratável a opção realizada.

§ 4º - Nos termos do § 1º deste artigo, os Anexos I e II da Lei nº
16.180, de 16 de junho de 2006, passam a vigorar na forma constante
dos Anexos I e II desta lei.

§ 5º - Os padrões dos servidores do Quadro de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público corresponderão aos
estabelecidos nas classes previstas nos Anexos I e II desta lei.

§ 6º - Os servidores que estejam em exercício nos cargos
integrantes do Quadro Específico de Provimento em Comissão devem
cumprir a jornada correspondente a 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 4º - Fica assegurada a incorporação equivalente a 10 (dez)
padrões de vencimento aos servidores que, nos últimos 5 (cinco) anos
que antecederem à data da publicação desta lei, tenham cumprido a
jornada de trabalho correspondente à opção de 40 (quarenta) horas
semanais e preenchido os requisitos necessários à aposentadoria.

Art. 5º - Ficam acrescidos na Tabela de Escalonamento Vertical de
vencimentos a que se refere o Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, os seguintes padrões e índices: MP-93: 20,8702;
MP-94: 21,6087; MP-95: 22,3472; MP-96: 23,0857; MP-97: 23,8242;
MP-98: 24,5627.

Art. 6º - A Tabela de Escalonamento Vertical de vencimentos a que
se refere o Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999,
passa a vigorar com os seguintes multiplicadores: do MP-01 ao MP-
44: R$738,00; do MP-45 ao MP-60: R$726,00; do MP-61 ao MP-79:
R$714,00; do MP-80 ao MP-98: R$698,00.
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Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao servidor
inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e
17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma
prevista no § 8º do mesmo artigo.

Art. 7º - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Ministério
Público nomeado para ocupar cargo em comissão é assegurado o
direito de optar pelo vencimento do cargo em comissão ou pelo
vencimento do cargo efetivo do qual é titular acrescido de 20% (vinte
por cento) do vencimento do cargo em comissão.

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

Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 9º - Ficam revogados:
I - o art. 20 da Lei nº 14.323, de 20 de junho de 2002;
II - o art. 5º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor:
I - em 1º de janeiro de 2008, relativamente ao disposto nos arts. 6º e

8º desta lei;
II - na data de sua publicação, relativamente aos demais

dispositivos.
* -  A tabela  referente  ao  Anexo I (a que se refere o art. 3º  da Lei

nº  , de  de   de ) - 1 - Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público  - Quadro Específico de Provimento Efetivo foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 24.4.2008.

  * -  A tabela  referente  ao  Anexo I (a que se refere o art. 3º  da Lei
nº  , de   de  de   ) - 2 - Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público - Quadro Específico de Provimento Efetivo - (cargos
a serem extintos com a vacância) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 24.4.2008.
  * -  A tabela  referente  ao Anexo II (a que se refere o art. 3º  da Lei
nº  , de  de     de     ) - Carreira de Agente do Ministério Público, a ser
extinta com a vacância dos cargos - 1 - Quadro Permanente dos
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Serviços Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de
Provimento Efetivo foi publicada no “Diário do Legislativo” de
24.4.2008.
  * -  A tabela  referente  ao Anexo II (a que se refere o art. 3º  da Lei
nº   , de       de   de ) - Carreira de Agente do Ministério Público, a ser
extinta com a vacância dos cargos - 2 - Quadro Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público  - Quadro Específico de Provimento
Efetivo foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.4.2008.

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.979/2008.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Alceu Moreira, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio

Grande do Sul, expondo preocupação da Comissão de Assuntos
Municipais desse Poder com a decisão do STF a respeito da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.682 e convidando esta Casa para
o Encontro Assina Brasil, que ocorrerá de 6 a 8/5/2008, em Brasília.

Do Sr. Ronaldo Mota, Secretário de Educação Superior do Ministério
da Educação, dando ciência dos convênios celebrados entre essa
Secretaria e a Uemg. (- 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. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, encaminhando exemplares do Relatório Anual de
Movimentação Processual desse Tribunal, referente ao ano de 2007.
(- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Herculano Rodrigues, Desembargador, prestando
informações relativas a requerimento da Comissão de Direitos
Humanos encaminhado pelo Ofício nº 425/2008/SGM.

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.000/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Márcio Nunes, Presidente da Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.058/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.058/2008).

Do Sr. Paulo Bregunci, Presidente da Ruralminas, prestando
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informações relativas ao Requerimento n° 2.113/2008 , da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Luiz Flávio de Souza Coelho, Presidente do Conselho
Regional de Odontologia de Minas Gerais, solicitando relação de
projetos de lei de interesse da odontologia em tramitação nesta Casa.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.993/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.974/2007,
2.114, 2.155, 2.181 e 2.182/2008, em atenção a pedidos da Comissão
de Justiça. (- Anexem-se o ofício e as notas técnicas aos respectivos
projetos de lei.)

Do Sr. Marcus Vinicius Reis Bastos, Juiz Auxiliar da Corregedoria
Nacional de Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 1.730/2007, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Rosiene Maria de Freitas, Chefe de Gabinete da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.993/2008, da Comissã o de
Participação Popular.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.842/2008, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Amauri Sebastião Niehues, Superintendente de Varejo do
Banco do Brasil, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.888/2008, do Deputado Bráulio Braz.

Do Sr. Toshio Ikeda, Cônsul-Geral Adjunto do Consulado Geral do
Japão, comunicando que o Deputado Chico Uejo foi convidado pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão para participar das
comemorações do centenário da imigração japonesa no Brasil, a
serem realizadas no Japão, de 20/4 a 1º/5/2008.

Do Sr. Israel Ferreira Nunes Neto, Coordenador das Comissões
Permanentes da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte,
informando a composição das comissões permanentes dessa Casa
Legislativa.

Do Sr. Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do Sesc no
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Estado, encaminhando cópia da correspondência enviada ao Ministro
da Educação, em que essa entidade manifesta sua perplexidade com
os argumentos contidos na proposta de intervenção nos recursos
privados das entidades do Sistema S. (- À Comissão do Trabalho.)

De servidores da Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba
solicitando que esta Casa interceda junto ao governo de Minas e à
Secretaria de Educação em favor das propostas e reivindicações dos
profissionais de educação lotados e em exercício nas
superintendências regionais de ensino e no órgão central. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Maria da Graça Rocha e Souza, desta Capital, propondo
reflexão sobre vários temas e solicitando desta Casa providências
cabíveis.

CARTÕES
Do Sr. Bilac Pinto, Deputado Federal, encaminhando a publicação

“Inovação Tecnológica no Brasil”, da Câmara dos Deputados. (- À
Comissão de Educação.)

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes,
encaminhando exemplar do relatório de gestão dessa Universidade
relativo ao período 2006-2007. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Maurício Kuehne, Diretor-Geral do Departamento
Penitenciário Nacional, encaminhando a publicação “Síntese das
Ações do Departamento Penitenciário Nacional - Ano de 2007 &
Metas para 2008”. (- À Comissão de Segurança Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.303/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os postos de combustíveis, lava-

rápidos, transportadoras e empresas de ônibus urbanos,
intermunicipais e interestaduais, estabelecidos no Estado, instalarem
equipamentos de tratamento e reutilização da água usada na lavagem
de veículos.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os postos de combustíveis, lava-rápidos, transportadoras e

empresas de ônibus urbanos, intermunicipais e interestaduais, que
mantêm pontos de lavagem, higienização e desengraxamento ou
estabelecimentos congêneres no Estado, implementarão sistema de
tratamento e reutilização da água utilizada na lavagem de veículos,
equipamentos e instalações.

§ 1º - A responsabilidade pela instalação dos sistemas de
tratamentos e reutilização da água previstos no “caput” será dos
proprietários das empresas e estabelecimentos.

§ 2º - O Estado poderá custear a instalação dos sistemas, por meio
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - ou agências
de fomento, ou ainda, por meio de projetos apresentados junto ao
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas - Fhidro -, financiando-a em longo prazo para as
microempresas e pequenas empresas, cooperativas e
empreendimentos associativistas, como forma de incentivo à iniciativa.

Art. 2º - Os empreendimentos citados no art. 1º terão prazo de cento
e oitenta dias para implantar e aplicar o sistema de tratamento e
reutilização da água.

Art. 3º - Ao estabelecimento infrator desta lei serão aplicadas as
seguintes sanções:

I - notificação para a instalação e utilização dos equipamentos no
prazo máximo de sessenta dias, sob pena de multa no valor de 150
Ufirs (cento e cinqüenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
cobrada em dobro no caso reincidência;

II - em caso de segunda reincidência, persistindo o descumprimento,
a suspensão do alvará de funcionamento até à regularização do
empreendimento, sem prejuízo de multa diária equivalente a 1/30 (um
trinta avos) do valor da multa;

III - a arrecadação das multas e taxas referentes à aplicação desta
lei será revertida ao Fhidro.

Art. 4° - A fiscalização da execução da presente le i ficará a cargo do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - e do Sistema Estadual
de Meio Ambiente - Sisema -, que, para tanto, poderão firmar
convênio ou parceria com a Companhia de Saneamento de Minas
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Gerais - Copasa-MG -, com outros órgãos e instituições do Estado e
com os Municípios.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias das secretarias e órgãos
diretamente envolvidos com a sua aplicação e fiscalização e,
especialmente, de recursos do Fhidro.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2008.
Almir Paraca
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos pretende

regulamentar o uso da água em inúmeros estabelecimentos
empresariais do Estado, obrigando a instalação de sistemas de
tratamento que permitam a reutilização da água usada na lavagem de
veículos, equipamentos e instalações.

Prática já adotada em diversos países do mundo, a reutilização ou
reuso de água constitui-se na possibilidade de frear o desperdício de
água potável, em geral previamente tratada pelas companhias de
saneamento e distribuição, diante da crescente demanda de recursos
hídricos para os mais variados fins, em todos os setores da
sociedade. Em vista dessa realidade, o reuso ou a reutilização da
água tornou-se uma necessidade premente, especialmente nos
setores em que a potabilidade não é condição “sine qua non” para a
sua utilização, permitindo que, após um processo de filtragem
consideravelmente simples, a água esteja novamente em condições
de uso para aquelas atividades específicas. A adoção dessas medidas
torna-se ação estratégica para as empresas e para as populações das
cidades, transformando-se em atividade proativa de responsabilidade
social, valorizando as marcas dos empreendimentos e as relações
com o consumidor, além de economia financeira e patrimonial de até
80%, segundo especialistas, podendo a água ser reutilizada por até
seis vezes. Vale ressaltar que a implementação desses sistemas de
reutilização de água contribui de forma expressiva para a redução de
emissão de resíduos e de contaminação de mananciais que recebem
a descarga destes efluentes, evitando a sobrecarga das estações de
tratamento dos sistemas públicos de saneamento e distribuição,
transformando-se, também, em fonte de economia para os cofres
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públicos e das próprias empresas de saneamento e abastecimento de
água – em geral estatais. Ainda no contexto da preservação e
revitalização dos mananciais e da economia dos recursos hídricos em
circulação, é relevante recorrer aos dados estatísticos da Organização
das Nações Unidas que estimam que, muito brevemente, 40% da
humanidade não terá acesso à porção mínima individual de água
exigida para o atendimento às suas necessidades básicas. Hoje,
conforme dados da mesma fonte, 1.100.000.000 de pessoas não têm
acesso regular à água doce.

Em face disso, vimos aos nossos nobres pares reinvindicar o
necessário apoio para que esta iniciativa possa prosperar, alcançando
seus objetivos de obrigatoriedade do uso sustentável dos recursos
hídricos, especialmente nos ambientes urbanos, em que o colapso no
sistema de fornecimento de água é iminente, com o acesso cada dia
mais difícil a fontes e mananciais propícios ao seu abastecimento e
conseqüentemente com custos mais elevados, quando
economicamente avaliado. E sob o ponto de vista ambiental e
ecológico – nossa preocupação mais relevante – o apelo é em prol da
contenção da escassez e da tentativa de preservarmos os mananciais
existentes, revitalizando outros, por desventura extintos.

- 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 2.304/2008
Declara de utilidade pública a Obra Unida de São Gotardo da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Obra Unida de São

Gotardo da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2008.
Chico Uejo
Justificação: A Obra Unida de São Gotardo da Sociedade São

Vicente de Paulo, sediada nessa cidade, é uma associação civil de
direito privado, beneficente, voltada para a assistência social e com



1017

duração ilimitada. Está em pleno e regular funcionamento desde sua
fundação, há mais de um ano.

Sua diretoria é composta por pessoas de reconhecida idoneidade,
não remuneradas pelas atividades exercidas.

A entidade tem como finalidade a prática da caridade cristã no
campo da assistência social e da promoção humana, visando,
especialmente, o abrigo de pessoas idosas de ambos os sexos.

Diante do exposto e tendo em vista que a associação, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.305/2008
Altera o art. 1º da Lei nº 14.750, de 28 de agosto de 2003, que

declara de utilidade pública a entidade Casa São Francisco de Assis,
com sede no Município de Alfenas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 14.750, de 28 de agosto de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Arco Íris de

Misericórdia de Alfenas, com sede no Município de Alfenas.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Lei nº 14.750, de 28/8/2003, declara de utilidade

pública a Casa São Francisco de Assis, com sede no Município de
Alfenas.

Entretanto, em reunião realizada em 20/3/2005, a assembléia geral
da entidade aprovou a alteração de seu nome para Grupo Arco Íris de
Misericórdia de Alfenas, sem modificação de suas finalidades e
objetivos.

Visando regularizar sua documentação, que valida a nova
denominação, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.
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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 2.306/2008
Declara de utilidade pública a Associação Vale Viver de Promoção

Social, com sede no Município de Águas Formosas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vale Viver

de Promoção Social, com sede no Município de Águas Formosas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2008.
André Quintão
Justificação: A Associação Vale Viver de Promoção Social, com

sede no Município de Águas Formosas é uma associação civil de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo desenvolver
atividades beneficentes, culturais, promocionais e de assistência
social, voltadas para o atendimento à criança e ao adolescente, dentro
do espírito da caridade cristã.

- 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 2.307/2008
Altera o § 2° do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19 de  junho de 2002,

que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 2° do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19  de junho de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - (...)
§ 2° - No caso de reservatório artificial resultant e de barramento

construído sobre drenagem natural ou artificial, a área de preservação
permanente corresponde à estabelecida nos termos das alíneas "d" e
"e" do inciso III do "caput" deste artigo, ressalvadas a abrangência e a
delimitação de área de preservação permanente de represa
hidrelétrica, que terá largura de 30m (trinta metros), sem prejuízo da
compensação ambiental.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2008.
Domingos Sávio - Antônio Carlos Arantes - José Henrique.
Justificação: O Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771, de 1965),

que instituiu as áreas de preservação permanente, não delimita a
proteção ao redor das lagoas ou reservatórios naturais ou artificiais.
Além disso, a legislação estadual, ao disciplinar a matéria,
estabeleceu situações diversas, em áreas urbanas ou rurais, o que
cria transtornos para o desenvolvimento sustentável. Por isso, este
projeto visa simplificar o dispositivo legal, facilitando sua
aplicabilidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.308/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural e

Urbana do Distrito de Monsenhor Isidro - Acrumi -, com sede no
Município de Itaverava.

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

Comunitária Rural  e  Urbana  do Distrito de Monsenhor Isidro -
Acrumi -, com sede no Município de Itaverava.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 18/7/2006, a Associação Comunitária Rural e Urbana do Distrito
de Monsenhor Isidro tem por finalidade promover a melhoria das
condições de saúde, ensino, cultura, lazer e habitação da
comunidade, protegendo a família, a gestante, os idosos, as crianças
e os adolescentes. Promove ainda a proteção do meio ambiente, além
do desenvolvimento das atividades agropecuárias e da melhoria das
condições dos agricultores familiares, buscando o seu
desenvolvimento sócio-econômico.

O processo objetivando declaração da utilidade pública da entidade
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
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contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.
Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à

aprovação do projeto.
- Publicado,vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.309/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Promoção Humana

Frederico Ozanam, com sede no Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Promoção

Humana Frederico Ozanam, com sede no Município de Ouro Preto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 5/5/72, tem por finalidade o desenvolvimento de programas
assistenciais, visando à promoção humana em todos os campos e
atividades sociais e buscando o amparo das pessoas carentes e
excluídas da sociedade. Promove ainda o combate, sobre todas as
formas, da ociosidade, da marginalidade e do desajuste social,
encaminhando os cidadãos em situação de risco a trabalhos
compatíveis com a capacidade de cada um, para a promoção humana
do cidadão excluído.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública, encontra-
se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas
na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 2.244/2008, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Secretária de Turismo do
Estado, Sra. Érica Drumond, por ter sido agraciada pela revista “Brasil
Travel News” com o prêmio Os Dez Mais do Turismo de 2007, na



1021

categoria Secretária de Turismo do Ano. (- À Comissão de Turismo.)
Nº 2.245/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia

seja solicitada ao Juiz de Direito da Vara de Conflitos Agrários do
Estado a suspensão da ordem de desocupação da Fazenda Córrego
dos Coités - Chapadinha, localizada no Município de Capelinha. (- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.246/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à BHTRANS providências com vistas a que as
passarelas das vias públicas de Belo Horizonte sejam dotadas de
mecanismos de proteção que evitem o lançamento de objetos.

Nº 2.247/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG providências com
vistas a que as passarelas das vias públicas de Belo Horizonte sejam
dotadas de mecanismos de proteção que evitem o lançamento de
objetos.

Nº 2.248/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do
DNIT providências com vistas à instalação e reativação de balanças
nas rodovias federais no Estado. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

Nº 2.249/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Saúde providências com vistas à
melhoria do atendimento de urgência nos hospitais das macrorregiões
do Estado às vítimas de acidentes de trânsito. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.250/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Governador do Estado e ao Secretário de
Governo providências com vistas à instalação e reativação de
balanças nas rodovias do Estado.

Nº 2.251/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Diretor-Geral do Detran-MG providências com
vistas a que clínicas conveniadas nas macrorregiões do Estado sejam
dotadas de mecanismos que possibilitem aos deficientes físicos a
realização de exames médicos para obtenção da carteira de
habilitação.

Nº 2.252/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
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sejam solicitadas ao Presidente da República e ao Ministro dos
Transportes providências com vistas à liberação de recursos para o
término das obras do metrô de Belo Horizonte. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

Nº 2.253/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia seja
solicitada ao Superintendente Regional do DNIT providências
emergenciais com vistas à manutenção da BR-040, no trecho
localizado entre o Município de Cristiano Otoni e o trevo de Ouro
Preto.

Nº 2.254/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG providências com vistas à
recuperação das estradas vicinais, em especial do trecho que liga a
sede do Município de Rio Preto à Comunidade do Funil.

Nº 2.255/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Desenvolvimento Econômico providências
com vistas à expansão do sinal de telefonia celular e à instalação de
serviço de “roaming” no Município de Rio Preto.

Nº 2.256/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia seja
solicitada ao Secretário de Transportes a construção de uma ponte
sobre o Rio Preto, no Município de Rio Preto.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos, do Bloco Parlamentar Social e dos Deputados
Dinis Pinheiro e outros, João Leite e outros, Sargento Rodrigues e
outros e Luiz Humberto Carneiro.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.
Oradores Inscritos

  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Gláucia Brandão.
A Deputada Gláucia Brandão - Sr. Presidente, caros colegas

Deputadas e Deputados, amigos que nos assistem pela TV
Assembléia, ocupo a tribuna nesta tarde para manifestar a nossa
alegria pelo lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento -
PAC -, o qual ocorreu em Ribeirão das Neves, na última quinta-feira.

Na ocasião, estiveram presentes à solenidade o Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Vice-Presidente, José Alencar,
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o Secretário de Governo, Danilo de Castro, representando o nosso
Governador, e várias autoridades da União e do Estado.

Quero registrar, com muito carinho, e agradecer a presença dos
nobres colegas Deputados Wander Borges e Dilzon Melo, Secretário
de Estado. Estiveram presentes também os Prefeitos de Sabará,
Lagoa Santa, Ibirité, Belo Horizonte, Contagem, Santa Luzia,
Uberaba, Uberlândia e Campos Altos. São cidades que serão
beneficiadas pelo PAC e que participaram da solenidadade assinando
os convênios.

Dois fatores nos trazem satisfação. Em primeiro lugar, a escolha do
nosso Município, entre diversas cidades mineiras para assinar os
convênios e receber o nosso Presidente. Diga-se de passagem, é a
primeira vez que um Presidente da República vem à nossa cidade.
Tivemos a satisfação de receber o Presidente Getúlio Vargas, mas, na
época, a cidade ainda não tinha sido constituída. Agradecemos,
assim, a presença do nosso Presidente para o lançamento de um
aporte para Ribeirão das Neves de R$140.000.000,00. Esse dinheiro
é superimportante para uma cidade da Região Metropolitana, de 350
mil habitantes, que sofre e vem sofrendo ao longo do tempo com
políticas públicas que não foram adequadas até este momento.

Essa comunidade pode, agora, sentir e ver a luz acender-se no fim
do túnel. Todos nós, Deputados, junto às nossas bases, sabemos
como a população se sente quando não tem água nem esgoto, não
possui pavimentação nas ruas. Corta-me o coração ver estudantes de
ensino médio, do turno noturno, andar quilômetros e quilômetros da
escola até a suas casas por não terem transporte, em virtude da falta
de acesso a veículos.

Como nos ensina Mário Quintana, “o que mata um jardim não é o
abandono, é esse olhar de quem por ele passa indiferente”. Assim, o
lançamento do PAC terá repercussão muito maior que se imagina,
num primeiro momento. Ribeirão das Neves, tão próxima da Capital
do Estado, apresenta o menor IDH da Região Metropolitana, com 60%
das suas ruas de terra e 50% das casas sem esgoto. A Região
Metropolitana, em contrapartida, possui um PIB de cerca de
R$40.000.000.000,00, representando 40% da economia mineira,
abrigando um Município que carece de investimento em todos os
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níveis.
A administração municipal já assinou, com o Ministério das Cidades,

convênio de R$84.000.000,00, que serão destinados, na primeira
parte do PAC, à pavimentação de ruas e avenidas, à implantação de
rede de esgoto e abastecimento de água e à retirada das famílias de
áreas de risco, com o assentamento dos moradores. Para este ano,
está prevista a pavimentação de 115km de vias urbanas. São 13 os
bairros beneficiados: Alicante, Barcelona, Jardim Colonial, Neviana,
Nossa Senhora das Neves, Rosana, Rosaneves I e II, Santo Antônio,
Santa Matilde, Savassi, São Luís, Sevilha e Vila Aparecida.

As obras previstas compreendem a implantação de redes coletoras
de esgoto, abastecimento de água, drenagem pluvial - superficial e
macrodrenagem -, pavimentação de vias públicas, avenidas e ruas,
implantação de avenidas sanitárias e remoção e reassentamento das
famílias, num processo de desfavelização e urbanização.

Foi fundamental o esforço do Executivo Municipal, por meio das
audiências com o Ministério das Cidades, responsável pela
implementação do PAC, como também o empenho de todo o
secretariado, responsável pela elaboração dos projetos junto à Caixa
Econômica, o que tornou possível a destinação desses
R$140.000.000,00.

Quero também, nesta oportunidade, agradecer ao Governador Aécio
Neves, que, tendo como sua interlocutora a Sedru, foi um dos
responsáveis em nos ajudar a colocar Ribeirão das Neves nesse
grupo que recebeu os recursos do PAC. Nosso agradecimento ao
Governador Aécio Neves e a todo o seu secretariado, que nos ajudou
a implementar esses projetos.

Mudar o cenário não é fácil. Vencer os diversos obstáculos de uma
comunidade sem recursos também não o é. Sem a colaboração das
diversas esferas do poder, não podemos vislumbrar novos horizontes.
Acreditar é primordial, e ter fé é a nossa segurança.

Parafraseando Henry Ford, "reunir-se é começo, permanecer juntos
é progresso, e trabalhar juntos é sucesso". Queremos que essa
parceria dos governos federal, estadual e municipal coloque Ribeirão
das Neves na trilha do desenvolvimento humano, educacional e
econômico, tão importante para seus habitantes.
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Gostaria, Deputada
Gláucia Brandão, apenas de registrar minha alegria ao ouvir o
pronunciamento de V. Exa dessa tribuna, de alguma forma
contabilizando e destacando os benefícios que a cidade de Ribeirão
das Neves recebe graças a projetos em convênio com o governo
federal, com apoio do governo do Estado. É fundamental que haja
esse espírito de harmonia entre uma administração municipal e uma
parlamentar com a competência de V. Exa., que chegou a esta Casa
para um primeiro mandato, já trazendo em sua bagagem a vivência da
dedicação ao próximo, a qual, com certeza, foi construída de diversas
maneiras, até mesmo no âmbito familiar, ao lado do nosso saudoso e
eterno amigo Eduardo Brandão, um dos grandes parlamentares
mineiros. Hoje, tenho certeza, por meio do trabalho de V. Exa., ele vê
essa luta por Ribeirão das Neves ter seqüência. Diante do exposto,
quero apenas, em breves palavras, parabenizá-la.

V. Exa. tem conduzido, de maneira exemplar, a Comissão de
Cultura desta Casa, pela qual tenho um carinho especial, já que fui
seu idealizador. Então, V. Exa. consegue conciliar o trabalho
legislativo com a luta em prol de suas bases, especialmente do
Município de Ribeirão das Neves, que é tão populoso e sofre com a
má distribuição fiscal, pois tem uma enorme população, mas a
arrecadação é pequena. Obviamente, esse Município precisa do apoio
dos governos federal e estadual. Para que isso se materialize, é
necessário haver uma representante à altura daquele povo, como V.
Exa., que realiza aqui um trabalho brilhante. Faço, portanto, este
registro. Não sou votado lá; logo, não estou fazendo nenhum
proselitismo. Quero apenas dar meu testemunho do trabalho sério
desempenhado por V. Exa., já que tenho acompanhado sua luta nesta
Casa em prol do povo de Ribeirão das Neves, bem como em benefício
de todos os mineiros, considerando-se a competência com que tem
cumprido sua missão parlamentar nesta Casa. Obrigado.

A Deputada Gláucia Brandão - Deputado Domingos Sávio,
agradeço-lhe e parabenizo-o; agradeço ainda ao Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, a medalha recebida ontem na Câmara
Municipal, em memória de José Aparecido de Oliveira, por ser um
amigo do verde e uma pessoa que tem relevantes trabalhos
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realizados na área da arte, da cultura e do turismo. Deputado
Domingos Sávio, agradeço-lhe as palavras e parabenizo-o também
pelo trabalho que vem realizando nesta Casa e junto às suas bases.

Hoje a comunidade de Ribeirão das Neves se enche de esperança,
pois temos a oportunidade de iniciar uma nova jornada, que levará os
nevenses ao caminho do desenvolvimento. É um ótimo começo para
que, se Deus quiser, em breve possamos trilhar o efetivo caminho do
desenvolvimento. Obrigada a todos.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia, tive
a honra de participar ontem, dia 21, da solenidade de comemoração
da Inconfidência Mineira, na cidade de Ouro Preto. Participei da
solenidade de duas maneiras: fui homenageado, ou seja, recebi a
Medalha de Honra da solenidade e também participei da festa cívica
de Minas Gerais e do Brasil como cidadão, como faço há muitos anos.
Durante o evento, alguns fatos chamaram-me a atenção,
especialmente em virtude do seu conteúdo. Ao contrário do que
destacou a grande mídia mineira e nacional, o eixo central da
solenidade, para mim, não passou pelas articulações políticas nem
guardou relação com as eleições. A solenidade, da qual destacarei
dois pontos importantes, adotou um caráter muito mais importante.
Em primeiro lugar, ressalto a participação do caríssimo Presidente em
exercício, José Alencar, orador oficial do evento, que salientava um
aspecto interessante referente às taxas de juros praticadas
atualmente no Brasil. O Presidente José Alencar lembrava que o
movimento da Inconfidência Mineira, deflagrado em 1789, tinha como
eixo central contrapor-se à política de exploração da Coroa
portuguesa sobre a colônia brasileira, especialmente com a alta
tributação - a política da derrama -, que fez os Inconfidentes mineiros,
tendo à frente Tiradentes, rebelarem-se contra a Coroa portuguesa
levantando o Grito da Independência e da Liberdade. O Presidente
José Alencar lembrava que, hoje, a grande opressão que se dá contra
o povo brasileiro é a política monetária de altas taxas de juros. José
Alencar dizia: “É um absurdo o aumento de meio ponto percentual na
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taxa básica de juros, autorizado na semana passada pelo Banco
Central e pelo Comitê de Política Econômica - Copom”. Alencar
lembrava que a prática de juros altos é contrária aos interesses
nacionais e promove verdadeiro seqüestro da esperança dos
trabalhadores. Com esta, a taxa de juros - dizia Alencar -, o Brasil não
é ainda a pátria com a qual Tiradentes sonhou, e, muito menos, pela
qual ele morreu, foi esquartejado, carne e sangue marcado pelo sal. O
País ainda tem graves dívidas sociais com o seu povo. O fato de o
Brasil ter os juros mais altos do mundo faz o País distanciar-se do seu
potencial de desenvolvimento, levando ao desemprego. Os juros têm
de cair para padrão de mercado internacional. De acordo com o Vice-
Presidente, o ideal, do ponto de vista nominal, seria o valor máximo de
5%. Hoje a taxa real está em 7,75%, e a taxa nominal passou de
11,25% para 11,75%, na contramão, aliás, da política econômica
adotada aqui pelo Brasil, que valoriza o crescimento econômico, o
investimento público em infra-estrutura e o Plano de Aceleração do
Crescimento - PAC.

A política adotada pelo Presidente Lula, e com a contribuição do
Vice-Presidente José Alencar, é expressa naquilo que acabou de me
anteceder a ilustre Deputada Gláucia Brandão, nos investimentos
promovidos na cidade de Neves e na Vila São José, em Belo
Horizonte e na cidade de Contagem. São quase R$240.000.000,00
liberados pelo PAC, e só para a minha cidade de Contagem, para
obras de infra-estrutura, de saneamento básico e para a conclusão da
Via Expressa, no entorno da Cidade Industrial. Esse é o modelo que
está em curso no Brasil hoje e que faz com que o nosso país não sinta
as conseqüências da grave crise econômica que se abate sobre o
mundo. Mas o Copom e o Banco Central, ao retomarem a política de
crescimento da taxa de juros, coloca em risco o projeto em curso no
Brasil. O Banco Central aumentou a taxa Selic de 11,25% para
11,75% ao ano, sob a alegação de que foi uma opção para reduzir o
risco da inflação. José Alencar dizia: “Isso é um absurdo. Estamos
fazendo uma transferência brutal de renda do trabalho para o sistema
financeiro”. A preocupação do Presidente José Alencar é com o fato
de a maior despesa da União ser com juros. “A rubrica mais pesada
do orçamento de despesa da União é a relativa aos juros com que
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rolamos nossas dívidas. Esses juros, do ponto de vista real, são seis
vezes superiores à taxa básica médica real do mundo”. Esse foi o
ponto alto daquele ato em Ouro Preto: chamar a atenção dos
brasileiras e das brasileiras, dos mineiros e das mineiras, sobre a
importância cívica de se combater a política monetária de aumento da
taxa de juros.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
serei bastante objetivo. Quero unir-me a V. Exa. nesse raciocínio de
que é preciso combater essa política monetarista da taxa de juros
acima do razoável, voltando a posicionar o Brasil como o País com
juro real mais alto do mundo, porque, à medida que diminuímos a
inflação, esperamos que os juros diminuam, para serem compatíveis
com a capacidade de investimento.

O que nos deixa atordoados, Deputado Carlin, é essa situação de
paradoxo vivida no Brasil. Em alguns momentos, por uma questão que
me parece óbvia e estratégica, o governo não deixa para a Oposição
sequer a possibilidade de fazer oposição. É o governo mais inusitado
que já vi. O Presidente Lula fica duas horas reunido com o Presidente
do Banco Central, Henrique Meirelles, decide o aumento dos juros e
depois reclama. Ele decide, diz que pode aumentar os juros, e o seu
Vice-Presidente diz que está errado, que os juros estão altos. Ora, é
preciso sair desse enredo que acaba nos deixando atordoados. O
governo tem a responsabilidade de governar e de, no mínimo, assumir
a responsabilidade daquilo que faz. Não é justo com os brasileiros, e
muito menos com a Oposição, tomar uma atitude que prejudica o
cidadão comum, em efeito-cascata, e a economia brasileira, de forma
evidente, e a todos que querem produzir, gerar emprego e crescer,
porque aumenta os juros. Depois, ele vem a público condenar uma
decisão tomada por ele próprio. Ora, Deputado Carlin, é preciso que o
governo saia desse sofisma. Se o governo do Presidente Lula e do
José Alencar, que era o Presidente em exercício, quer juros menores,
que não autorize o Presidente do Banco Central, que tem “status” de
Ministro, a aumentar a Taxa Selic, como fez. Deixo esta contribuição
porque o raciocínio de V. Exa. está correto. Não é justo continuar
aumentando os juros. Ganham as grandes instituições financeiras,
como o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o
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Itaú, que têm tido lucros absurdos de bilhões de reais - como o
Presidente gosta de falar, como nunca aconteceu na história deste
Brasil. Nem no governo dos neoliberais os banqueiros ganharam tanto
dinheiro. Agora, estão ganhando muito, o Presidente autoriza o
aumento dos juros e no dia seguinte não deixa sequer a Oposição
reclamar. Ele mesmo reclama da decisão autorizada em reunião
fechada com o Presidente do Banco Central. Obrigado pelo aparte,
Deputado.

O Deputado Carlin Moura - Ilustre Deputado Domingos Sávio, só
posso entender a intervenção de V. Exa. como fruto dos bons ares da
aproximação do seu partido, o PSDB, com o PT. Talvez V. Exa. esteja
fazendo uma autocrítica em público ao modelo de gestão da política
econômica que dá autonomia ao Banco Central para definir a política
econômica. Quem sabe o PSDB faz essa autocrítica, e esse modelo
tão perverso adotado na época pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso possa realmente ser mudado e a política econômica possa
ser definida pelos agentes políticos deste país. Sem dúvida alguma,
nobre Deputado Domingos Sávio, esse seria um grande avanço.
Concordo plenamente com a autocrítica que V. Exa. fez do microfone,
ao apartear-me. Quero chamar atenção sobre a brilhante intervenção
do nosso Prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, que salientava a
importância que os mineiros têm hoje ao enfrentar os grandes
monopólios e oligopólios das mineradoras deste Estado, que deixam
para os Municípios somente barracos e destruição ambiental. Isso
vem num momento muito oportuno, porque, quando estávamos em
Ouro Preto fazendo a festa da Inconfidência, a Serra da Moeda era
ocupada por 2 mil, 3 mil pessoas, jovens, crianças, ecologistas e
moradores da região da Serra da Moeda em Brumadinho, na defesa
do patrimônio ecológico dessa serra que pertence ao complexo do
Espinhaço, na defesa, inclusive, de agilização da votação da Emenda
Constitucional nº 16/2007, que transforma a Serra da Moeda em
patrimônio do Estado de Minas Gerais. Isso é importante,
principalmente hoje, quando esta Assembléia inaugura e inicia o ciclo
de debate do seminário “Minas das Minas”. Precisamos, sem dúvida
nenhuma, enfrentar o poderio econômico das mineradoras em Minas
Gerais, que destroem o nosso patrimônio e pouco deixam para o povo
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brasileiro.
O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Carlin Moura,

no dia de ontem, acompanhado da sua ilustre colega de partido Jô
Moraes e de outros Deputados, inclusive do Deputado José Fernando,
Presidente do nosso partido, do PV, em Minas Gerais, participamos
de um movimento na serra, com mais de 2.500 pessoas, para fazer
exatamente isso que V. Exa. está pregando, que é montar uma
verdadeira trincheira para que isso não ocorra, ao contrário do que
dizia Tancredo Neves de que ninguém nivelará as montanhas de
Minas. Se continuar essa destruição por meio da voracidade das
mineradoras, teremos as montanhas niveladas, ao contrário do que
dizia Tancredo Neves. Portanto, juntamente com outros ilustres
Deputados, como a Deputada Jô Moraes, estamos travando essa
batalha e abraçando essa bandeira de preservação de pontos
mínimos de Minas Gerais, porque aqui há muito o que minerar e
existem muitas áreas para isso, mas não podemos permitir que, de
forma indiscriminada, essas empresas ataquem o nosso patrimônio e
agridam o meio ambiente, não deixando praticamente nada para os
cofres públicos. Estão vendendo as nossas montanhas e destruindo
as nossas estradas com caminhões pesados, que não estariam
trafegando em qualquer outro lugar do mundo, mas que aqui, em
Minas Gerais, estão destruindo as estradas e as montanhas, sem
pagar “royalty”. Essa é a nossa bandeira de preservar o meio
ambiente em nosso Estado. Agradeço a V. Exa.

O Deputado Carlin Moura - Parabenizo o ilustre Deputado Délio
Malheiros pela brilhante e firme posição em defesa do nosso
patrimônio ambiental e ecológico, e também pela presença de V. Exa.
nesse importante ato de que participou.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras, após a participação de ato
oficial no palanque, dizendo que a melhor parte foi ir ao encontro do
povo de Ouro Preto, nas ruas e nas ladeiras de Ouro Preto, para um
almoço, e que lá me encontrei com um senhor de idade que conhece
muito da política de Minas. Esse senhor me dizia que Minas já teve
grandes homens na política, especialmente na Vice-Presidência da
República, lembrando os três últimos, os Srs. Aureliano Chaves de
Mendonça, Itamar Franco e José Alencar. Dizia ainda que esses
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grandes homens têm condição de representar Minas Gerais na
Presidência da República e que melhor que o terceiro mandato do
Presidente Lula é dar continuidade ao projeto que está em curso no
Brasil, tendo à frente um mineiro da estatura de José Alencar, do
Ministro Patrus Ananias, ou da estatura da Ministra Dilma Rousseff.
Ele dizia ainda que o terceiro mandato de Lula passa por José
Alencar, por Patrus Ananias e por Dilma Rousseff. Esse grande ouro-
pretano tem como sempre a grande sabedoria e a inteligência do povo
de Minas Gerais.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, realmente, as palavras
do Deputado Carlin Moura me comovem, em razão da minha ligação
histórica com o setor minerário, e não só porque exerci a função de
Secretário Adjunto de Recursos Minerais, de Minas, mas também
porque já presidi a Câmara de Mineração do Estado.

Em passado longínquo, com o Eng. Gil César Moreira de Abreu,
então Secretário de Estado de Minas e Energia, levantamos a questão
da criação do Fundo Nacional de Exaustão Mineral, e conseguimos
criá-lo em nível nacional, com o prestígio que, naquela época, Minas
Gerais tinha junto ao Congresso. E, lamentavelmente, hoje assistimos
a essa luta quase insana do Deputado José Fernando para que
possamos ter um “royalty” na mineração que seja pelo menos metade
do que se paga pelo petróleo.

Gostaria de aproveitar para ler uma notícia estampada nos jornais
de ontem, que diz: “Está na pauta da Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara de amanhã projeto do Deputado que tenta deixar
expressa a responsabilidade de quem ajuíza ação civil pública,
popular e de improbidade temerárias, com má-fé, manifesta intenção
de promoção pessoal ou visando perseguição política”. Vou repetir,
porque se trata de texto que já estava inserido no Projeto de Lei
Complementar nº 17, discutido por esta Assembléia no ano passado,
quando mostrávamos que havia necessidade de um certo controle nos
exageros de alguns membros do Ministério Público. O texto do projeto
que está sendo analisado hoje na Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara Federal diz exatamente o seguinte, e os interessados no
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assunto que prestem atenção. (- Lê:)
“Projeto tenta deixar expressa a responsabilidade de quem ajuíza

ação civil pública, popular e de improbidade temerárias, com má-fé,
manifesta intenção de promoção pessoal ou visando perseguição
política. O objetivo é claro: reduzir o espectro de ação do Ministério
Público contra os agentes políticos. Dois relatores que já analisaram o
projeto deram parecer pela aprovação não só nos aspectos
constitucionais, mas também no mérito. O primeiro, Régis de Oliveira,
do PSC de São Paulo, louvou o comportamento nobre dos
Promotores e Procuradores no exercício das atribuições legais, mas
advertiu: ‘O que daí extravasar deve ser reprimido’. O segundo relator,
Francisco Tenório, do PMN de Alagoas, quer dotar a regra de
emendas, colocando punições como a feita pelo Conselho Nacional
do Ministério Público ao Procurador Luiz Francisco de Souza, acusado
de prática incompatível com o cargo. Diz ele: ‘Ainda que meritória a
decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, há que se
sistematizar e positivar tais comportamentos como criminosos’.

Veja, Sr. Presidente, que não só Minas Gerais tenta colocar um freio
nos excessos desse órgão, que respeitamos e consideramos
importante, mas precisa ser bem conduzido. Há nesta Casa um
projeto que discute a distribuição das custas judiciais, entregando 50%
para o Tribunal de Justiça e 50% para o Ministério Público. É bom
alertar os nobres Deputados para o fato de que o projeto que aqui
chegou deixa de lado a Defensoria Pública. E não é possível que
possamos outorgar esses recursos apenas ao Ministério Público e não
dividi-los com a Defensoria Pública, que é um órgão muito importante
na defesa dos mais pobres. Eles estão recebendo atenção maior hoje,
em virtude da melhoria salarial e do aumento do número de
Defensores no Estado. Certamente devemos lutar para que esse
número aumente e para que a melhoria salarial envolva os servidores
da Defensoria Pública.

É importante ressaltar que a Câmara dos Deputados já está votando
hoje na Comissão de Constituição e Justiça aquilo que votamos nesta
Casa no ano passado, o Projeto de Lei Complementar nº 17. Um dos
aspectos mais importantes dele está sendo votado hoje pela Câmara
dos Deputados em Brasília.
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O segundo ponto de que quero tratar, Sr. Presidente, é a atenção
que algumas Lideranças e homens do governo não dão a
determinados assuntos que são muito importantes. Estamos
encerrando o abril vermelho, quando dezenas e dezenas de invasões
foram praticadas pelo MST no Brasil: invasões a prédios de bancos,
prédios públicos e a fazendas, algumas pela terceira ou pela quarta
vez. Mas até hoje não temos uma política de reforma agrária
realmente importante. O governo Lula, que defendi e em que votei,
prometeu acelerar a reforma agrária, mas não o fez, e os números
apresentados são questionáveis.

Desde que aqui chegamos, temos feito aos órgãos de representação
do setor - fui ao Secretário de Estado Especial para Reforma Agrária,
Manoel Costa; conversei com Marcos Helênio, do Incra, e com
Rogério Correia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário - a
proposta de que os recursos destinados ao Estado de Minas Gerais
para o crédito fundiário sejam motivo de apreciação, para que se
possa municipalizar a reforma agrária. A idéia é que a reforma agrária
seja realizada em cada Município, para que ela de fato aconteça, para
que não fiquemos fingindo que queremos fazer a reforma agrária,
como tem ocorrido há governos e mais governos. A culpa não é só do
governo Lula, todos eles falam em reforma agrária apenas como
bandeira de campanha eleitoral, mas não querem efetivá-la. O único
exemplo de tentativa de acertar foi quando o governo criou o Banco
da Terra, pelo qual possibilitou que associações microrregionais
realizassem assentamentos rurais em suas regiões.

Estou dizendo isso, Sr. Presidente, não para criticar este ou aquele
governo, mas para mostrar que no Brasil o que é óbvio, tranqüilo e
fácil de ser feito nunca é feito; para mostrar que é preciso haver uma
indústria paralela para a sustentação de algumas idéias, como
acontece com o dinheiro das ONGs para a sustentação do MST: é
fantástico o volume de dinheiro que o Brasil joga nas ONGs para
sustentar a caminhada do MST pelo País afora, mas não se coloca o
dinheiro necessário para se fazer a reforma agrária, que é o que
precisa ser feito. Temos vários exemplos disso. Em minha cidade, em
2002, com recursos de R$500.000,00 para cada um, fizemos seis
assentamentos em um ano. Ou seja, é possível que cada Prefeitura
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faça um, dois ou três assentamentos por ano; assim, num prazo curto
e com muito menos dinheiro do que se gasta na reforma agrária no
Brasil, poderíamos assentar os produtores rurais. Isso faria com que
deixasse de existir um fenômeno político interessante que se verifica
no MST: quando paramos em um assentamento na beira da estrada -
como o que há perto de Frei Inocêncio, próximo a Valadares, onde
paro de vez em quando -, encontramos ferreiros, bombeiros,
eletricistas e cabeleireiras participando do movimento, subsidiados por
recursos públicos das entidades que sustentam o MST.

O que me preocupa, Sr. Presidente, não é a situação deste governo,
mas o fato de que historicamente as pessoas não querem conversar a
sério sobre a solução de alguns problemas. Várias vezes falei sobre a
municipalização da reforma agrária neste Plenário. Na reunião que
fizemos na semana passada, por exemplo, falei amplamente sobre
esse assunto, mas a própria TV Assembléia, em sua cobertura da
reunião, não tocou em nem uma linha desse assunto. As pessoas não
querem resolver o problema dos homens que não têm terra, das
famílias que precisam de terra. Ninguém quer resolver nada; as
pessoas querem apenas arranjar uma bandeira política, sustentá-la
mantendo esse pessoal desesperado, manipulado e manietado por
grupos políticos eternamente - até agora, por um partido político;
amanhã, por outro partido ou por grupos de políticos. É isso, Sr.
Presidente, que me entristece: ver o Brasil caminhando de forma
quase normal em sua jovem e tenra democracia, com as pessoas
preocupando-se apenas em usufruir politicamente os problemas, em
vez de buscar sua efetiva solução. Entendo, Sr. Presidente, que esta
Casa, o Parlamento de Minas Gerais, deve ser a representação do
sentimento de cada um dos cidadãos; mas, sobretudo, devemos ter a
ousadia de propor soluções efetivas, ainda que não ocorram agora.
Não sou homem de pensar apenas no hoje ou no resultado imediato
de uma ação minha. Se não fosse assim, não estaria lutando pela
Zona de Processamento de Exportação de Teófilo Otôni há 20 anos
nem pela estrada de ferro Bahia-Minas, ligando Caravelas, na Bahia,
até Araçuaí, desde o ano de 2003. Não me proporia a falar no pólo
florestal, no pólo de granito, no pólo de gusa da região Nordeste do
Estado de Minas Gerais. Não haveria sentido em falar, se, como
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representante do povo, não tivesse a obrigação de perscrutar o futuro,
de tentar estabelecer comportamentos na direção correta, o que de
fato pode resolver os problemas. O aspecto que abordo em relação à
reforma agrária é que, até hoje - estou há quase 30 anos na vida
pública -, não vi um governo, nem o governo Lula, interessado em de
fato resolver o problema da reforma agrária, do assentamento, da
reformulação da estrutura agrária, do efetivo apoio, a não ser o
Pronaf, que nasceu no governo Fernando Henrique e foi ampliado no
governo Lula; a não ser as ações do Pronaf de proteção à agricultura
familiar. Até o momento, vimos apenas a exploração sistemática do
Movimento dos Sem-Terras. Os seus dirigentes não estão
preocupados, porque têm seus salários, suas ONGs para sustentá-
los. Manterão o Movimento eternamente, porque vivem disso, é a
profissão deles. E nós, brasileiros comuns que queremos soluções,
não vemos que ela é tão fácil. Fácil, fácil de fazer. Estou dizendo isso,
porque fiz seis assentamentos em um ano. É fácil fazer, basta que as
pessoas comecem a pensar como operacionalizar. Meu Deus,
precisamos entender que governar não pode ser tão complicado como
falam. Governar não é tão difícil como dizem: basta ouvir a população,
entender o sentimento do povo e fazer exatamente o que ele deseja.

Conversem sobre esse assunto com qualquer pessoa. Está aqui o
meu amigo Fábio Avelar. Estamos com um pepino de todo tamanho
na Copanor, subsidiária da Copasa. São obras para serem iniciadas
em 600 localidades do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Mas
precisamos de licença ambiental para tirar rede de esgoto do meio da
rua. É um absurdo ser necessária a licença ambiental para fazer rede
de esgoto, para tirar cocô do meio da rua, para tirar doença do meio
da rua. É um absurdo o que se comete neste país. Coisas singelas,
que podem ser resolvidas, não o são. Sr. Presidente, isso nos traz
uma certa indignação. A vida pública traz muitas benesses e alegrias,
mas muitas vezes nos traz muita frustração.

Na nossa terra, estamos frustrados. Estamos com um problema
sério de administração, que precisamos resolver. Estamos tentando
fazer composição partidária para ver se minha terra não sofre tanto
como sofreu nos últimos três anos e três meses. E continuaremos
tentando, Sr. Presidente, abrindo mão de prestígio, de posição, para
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ver se conseguimos nos entender.
O Brasil precisa começar a discutir suas coisas. Sou oriundo do

movimento estudantil, de quando discutíamos na escola. Sr.
Presidente, ficamos aqui discutindo certos assuntos, e as pessoas
perguntam-nos por que discuti-los. Lembro-me de que, quando fui
para o clube de oratória, com 13 anos, o primeiro assunto que me
deram para discutir foram as tarifas alfandegárias no Mercado Comum
Europeu. Com 13 anos! Se perguntarem sobre isso para 90% dos
universitários do Brasil, ninguém saberá falar sobre o sistema tarifário
existente na relação do Mercado Comum Europeu. Preocupa-me a
falta de discussão de assuntos profundos neste país. É preciso haver
um instante, um momento em que as pessoas discutam as coisas
mais profundas. E preciso mostrar que muitas coisas não são feitas
porque nós, os políticos, não queremos fazê-las.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, no último dia 17 de abril, a Comissão de Participação
Popular desta Casa teve a oportunidade de visitar algumas unidades
de acolhimento de adolescentes que cometem atos infracionais.
Estivemos acompanhados, juntamente com o Deputado João Leite, de
Conselheiros Tutelares e de representantes de entidades da
sociedade civil, no Centro de Internação Provisória Dom Bosco - Ceip
-, bem como na Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao
Adolescente - Dopcad -, situada à Rua Conselheiro Lafaiete, no Bairro
Sagrada Família. Estivemos também em contato com representantes
do governo do Estado e com o Sr. Ronaldo Pedron, Superintendente e
Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas, e sua
equipe.

Sr. Presidente, particularmente queria fazer um relato quanto à visita
realizada no Ceip. Nos últimos meses, Minas Gerais viveu
acontecimentos graves relacionados à superlotação em algumas
cadeias, com a ocorrência de incêndios seguidos de morte, o que
consternou a opinião pública, as entidades representativas de direitos
humanos e os cidadãos e cidadãs que defendem a vida em toda a
situação.

É muito comum um ditado popular, que sempre é lembrado em
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situações de ocorrências negativas e que afligem as pessoas e o
interesse público: muitas vezes os poderes públicos põem a tranca
depois de a porta ter sido arrombada.

Portanto, Sr. Presidente, de maneira serena e ponderada, queria
alertar, com antecedência, as autoridades públicas e a imprensa
mineira sobre uma grave situação hoje instalada no Ceip, situado na
Avenida dos Andradas, nas imediações do Bairro Santa Tereza, local
destinado a acolher adolescente por até, no máximo, 45 dias,
enquanto o Juizado aplica medidas socioeducativas. O adolescente
terá de cumprir as respectivas medidas, seja de internação, de
semiliberdade, de liberdade assistida ou de prestação de serviços à
comunidade.

Quero fazer um registro positivo. Eu e o Deputado João Leite fomos
muito bem recebidos pela equipe que lá trabalha, pelo Subsecretário
Ronaldo Pedron, pessoa muito séria e correta, que abriu todos os
dados, todas as informações e dependências do centro de internação.
Todavia, o que vimos foi preocupante. Deputado Carlin Moura, a
capacidade de acolhimento é de 67 adolescentes. No dia da nossa
visita, havia aproximadamente 140. Repito: 140 adolescentes
recolhidos. Foi-nos relatado que, em situações de pico, aquele local já
recebeu 220. Repito: 220 adolescentes. Muitos deles estão naquele
local há mais de 100 dias. Portanto, por mais que o dobro do tempo
previsto pela lei. Eles se encontram em situações que, no mínimo, não
condizem com a dignidade de nenhum ser humano, em locais
insalubres e claramente superlotados. O número de adolescentes em
excesso impede qualquer execução de projeto pedagógico
consistente. Eles ficam, no máximo, 30 minutos fora das celas. Há a
ausência de atividades esportivas mais duradouras ou de qualquer
outro tipo de oficina que possa apontar para um processo de
reintegração social. O clima é pesado e põe em risco a saúde e
mesmo a preservação das condições de trabalho para os
trabalhadores daquele local e também dos próprios adolescentes ali
instalados.

Então, Sr. Presidente, queria dizer que é preciso uma ação muito
rápida do governo do Estado. Nós, que somos militantes da área da
criança e do adolescente, sabemos que a situação do Ceip Dom
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Bosco reflete fragilidades no sistema de segurança pública e de
cumprimento das medidas socioeducativas. Não se trata aqui de
defender nenhuma solução simplista como: “abra-se outro Ceip, outro
centro de internação”. Isso é necessário, sim, mas precisamos de uma
visão mais global do processo. Não vou nem falar das medidas de
proteção social, de apoio à família, de apoio ao jovem, das ações
complementares que o Presidente Lula já faz hoje com suas políticas
públicas sociais, vou ater-me ao conjunto dos órgãos que atuam no
sistema de cumprimento das medidas socioeducativas. Muitas vezes
a superlotação do Ceip, que poderíamos considerar a porta de
entrada do sistema de medida socioeducativa, reflete algumas
omissões e lacunas. Uma muito clara é a que reflete que é preciso
uma rede de acolhimento para cumprir as medidas socioeducativas.
Então, é preciso haver medidas de liberdade assistida, de
semiliberdade e de internação. Se não se têm vagas suficientes para
internação, fica-se com aquele adolescente no Ceip por 50, 60, 100
até 120 dias, ele fica recolhido ali. Isso por uma ausência de vaga de
internação. Às vezes a internação é a medida mais drástica. Talvez
uma boa medida de liberdade assistida seja até mais eficaz e
condizente com o ato infracional cometido, e muitas vezes os próprios
Municípios não desenvolvem essas medidas em meio aberto, muitas
vezes a própria medida de prestação de serviços à comunidade.

Quero comentar uma denúncia grave - não podemos comprovar,
mas, no mínimo, temos a responsabilidade de levantá-la. Naquela
visita, foi-nos dito que adolescentes podem estar no Ceip cometendo
ou tentando cometer infrações mais graves, como homicídio, para
acelerar o processo de saída de lá para o cumprimento de medida de
internação. Muitos jovens nos relataram que não suportam mais ficar
ali e não são levados ao cumprimento da medida de internação. Outra
situação grave: até hoje não temos o chamado plantão
interinstitucional, que é a materialização de uma abordagem integrada
da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Juizado da Infância e
dos Poderes Executivos Estadual e Municipal. Trata-se de uma
adequada abordagem daquele jovem que comete ato infracional para
que, de forma ágil, seja aplicada a medida socioeducativa. Ao me
referir à adequada medida socioeducativa, quer dizer que, se não
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houver ampla defesa e um Juiz experiente, com trabalho na área, para
fazer melhor juízo, uma infração leve pode levar a uma medida mais
drástica. Muitas vezes um jovem pode estar cumprindo
inadequadamente uma medida socioeducativa, estrangulando o
sistema, pressionando-o, quando poderia estar com sua família, na
escola, prestando serviço à comunidade. Sabemos que a situação não
é simples. Não adianta virmos à tribuna fazer um discurso denuncista,
faz-se necessária uma abordagem sistêmica que passe pelas políticas
de prevenção social de apoio às famílias e à educação e por um
adequado e integrado funcionamento dos outros níveis públicos -
juizado, Promotoria, Defensoria, Poder Executivo -, com interlocução
com os Conselhos Tutelares e de direitos, mas que passe também por
ações emergenciais. O que vimos lá pode significar muito. Repito
desta tribuna até para que, depois que ocorrerem rebeliões, motins,
assassinatos, fugas, depredações, não venham dizer que os poderes
públicos foram omissos. A Assembléia, por meio da Comissão de
Participação Popular e da Frente Parlamentar em Defesa da Criança,
alerta a imprensa de Minas Gerais, os Deputados e as Deputadas e o
governo do Estado: a situação do Ceip Dom Bosco é grave, precisa
de intervenções emergenciais e sistêmicas para que os trabalhadores
tenham seus direitos preservados e os jovens tenham, de acordo com
o que preconiza a lei, condições de pagar, com as medidas aplicadas,
pelos atos infracionais cometidos, mas que façam isso dentro dos
padrões de dignidade e respeito. Ali é a porta de entrada. Não
podemos generalizar o sistema só pelo Ceip. Foi-nos dito que esse
Centro e as demais unidades têm condições mais adequadas.

Concluindo, Sr. Presidente, fica aqui o alerta: precisamos de
medidas estruturais e de medidas emergenciais que competem
primordialmente ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Fica
o alerta, a denúncia e a disposição da Assembléia em contribuir
naquilo que for necessário, como já vem contribuindo por meio de
emendas populares, audiências públicas e ação de todas as suas
comissões permanentes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar a Mesa, Minas
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Gerais, a imprensa, todos os que nos acompanham pela TV
Assembléia, nossas Deputadas e nossos Deputados. Quero trazer
dois assuntos. Aliás, um deles já anteriormente discutido pela
Deputada Gláucia Brandão, que foi sobre a visita do Presidente Lula a
Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves. Tivemos
oportunidade de participar com o Presidente, aqui em Belo Horizonte,
junto a vários Deputados Estaduais, a vários Ministros, Márcio Fortes
e Luiz Dulci e a Ministra Dilma Rousseff, ao Prefeito Fernando
Pimentel, e ir à inauguração das obras da Vila São José e conhecer
de perto o trabalho e as realizações que lá estão sendo feitas com
recursos do PAC, também recursos de contrapartida da administração
democrática popular de Belo Horizonte, sob a liderança do Prefeito
Fernando Pimentel. Tivemos oportunidade de ver muito de perto a
revitalização, a reurbanização de um bairro, tornando-se uma
estrutura para que a maioria das pessoas tenha dignidade e,
principalmente, moradia digna, com abertura de novas ruas, pinturas
das moradias, construção de novas moradias e tratamento da rede de
esgotos. Ou seja, uma nova infra-estrutura para que ali tenhamos
efetivamente um bairro residencial onde todos tenham direito a morar,
tenham principalmente a garantia da segurança pública e
oportunidades iguais para nossa juventude e para as nossas famílias.

Esses recursos, especialmente os do PAC, estão sendo discutidos,
aprovados e implementados nas regiões metropolitanas e nas cidades
de Minas Gerais. Também em Ribeirão das Neves, com a presença
de vários Deputados, o Município receberá aproximadamente
R$140.000.000,00, que certamente vão mudar a história do Município
e contribuir para que haja dignidade também nas obras de infra-
estrutura.

Registro também que, além de todas as cidades, as cidades de
Governador Valadares, Teófilo Otôni, Mantena, Itabira e outras da
Região Metropolitana também estão recebendo recursos do PAC,
principalmente recursos na área de infra-estrutura, de moradia e de
saneamento ambiental. Como Ribeirão das Neves, também
Governador Valadares está recebendo cerca de R$140.000.000,00,
para projetos de urbanização da maioria dos bairros mais carentes da
cidade. Assim também será nos demais Municípios, priorizando-se
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efetivamente a população que mais precisa dos recursos e das
políticas públicas, invertendo prioridades e priorizando a participação
popular na condução republicana dessa forma inovadora de fazer
política.

Queremos parabenizar o Presidente Lula pelos recursos federais
que tem trazido a Minas Gerais, e também a toda a sua equipe,
principalmente nossa Ministra Dilma Rousseff, pelo zelo, pelo cuidado
e, principalmente, pela forma como tem acompanhado os resultados
da implantação do PAC em todo o Brasil, em especial Minas Gerais.
Essa é uma conquista para Minas, para todos os Municípios que hoje
recebem o recurso, mas principalmente para o povo e para a
população que mais precisa de políticas públicas.

Quero aproveitar para abordar outro tema desta tribuna. Chegou ao
nosso gabinete um “e-mail” do Sindicato dos Eletricitários, dos
trabalhadores da Cemig, trazendo-nos uma denúncia. Houve
paralisação dos trabalhadores no período das negociações salariais.
Agora estamos assistindo a ataques à organização sindical e
principalmente punições aos trabalhadores da Cemig. Queremos
registrar aqui, por meio do Coordenador-Geral do Sindieletro, Willian
Vagner Moreira, que nos enviou, como também a todos os Deputados
e Deputadas, essa denúncia de que 13 trabalhadores foram punidos
com 15 dias de suspensão por terem se recusado a atender a uma
convocação irregular da empresa para retornarem ao trabalho em dia
de paralisação. Tal suspensão está sendo questionada na Justiça, e
todos os casos julgados até agora foram favoráveis ao Sindieletro.

Outros sete Supervisores perderam o carqo sob a alegação de
quebra de confiança, ou seja, participar da paralisação significa não
ter mais a confiança do chefe.

Queremos registrar essa denúncia, solicitando, especialmente à
direção da Cemig, ao Presidente Djalma Moraes, ao Diretor de Gestão
Marco Antônio que possam efetivamente pensar sobre esse tema,
refletir sobre a situação de todos os sindicalistas, cuidando para que
não seja mais necessário ocorrerem as punições no sistema
democrático.

Assistimos, há alguns dias, a uma vitória do povo de Minas Gerais,
quando da redução da tarifa da energia elétrica em 17,11%. Trata-se



1042

do fruto da luta de muitos Deputados, liderados especialmente pelo
Deputado Weliton Prado, que, junto à Aneel, às empresas de Minas e
a universidades, conseguiu demonstrar que Minas Gerais poderia ter
eletricidade mais barata para toda a população.

Então, se por um lado assistimos a uma vitória da povo de Minas
Gerais, com a redução da tarifa de energia elétrica em 17,11%, por
outro lado, não podemos aceitar que a Cemig venha punir seus
servidores e trabalhadores, tirando deles, por intermédio de seus
salários, de suas conquistas, a redução da tarifa.

Quero registrar aqui a nossa solidariedade a todos os servidores da
Cemig, a todos os trabalhadores, ao Sindieletro, pela sua luta, pela
dignidade, pela coragem de manterem os direitos não somente dos
trabalhadores de hoje da Cemig, mas dos trabalhadores que virão
para a empresa por meio de concurso público, numa luta corajosa do
sindicato, dos dirigentes do Sindieletro e, principalmente, uma luta
solidária de todos os trabalhadores da Cemig e da classe trabalhadora
de Minas Gerais. Queremos pedir à direção da Cemig que reveja sua
posição e que os trabalhadores punidos voltem ao trabalho, garantam
seus direitos, seus salários e principalmente sua dignidade.

Registramos aqui, então, essa a denúncia da Bancada do PT. O
objetivo é fazer com que a Cemig reconsidere o posicionamento,
evitando principalmente a terceirização, que já perdeu na Justiça, e a
precarização dos serviços no Estado de Minas Gerais.
  Registramos também a iniciativa da nossa bancada de solicitar à
Cemig que garanta o Luz para Todos em Minas Gerais, não somente
as 25 mil ligações, mas que atenda à demanda. Há o acordo de 55 mil
ligações, grande parte necessária aos trabalhadores rurais deste
Estado, mas há, repito, uma demanda de 90 mil. Trata-se da
necessidade de inclusão social de todos os trabalhadores rurais de
Minas Gerais. Quando discutimos a Cemig, estamos também
debatendo a garantia de trabalho e de direitos sociais aos
trabalhadores da Cemig, o direito do consumidor de ter uma energia
mais barata, por meio de uma redução de 17,11%, e, principalmente,
a tarefa da Cemig, por intermédio do governo federal, no programa
Luz para Todos, de fazer chegar a todos os moradores de Minas
Gerais, às comunidades rurais, quilombolas e indígenas e aos



1043

assentamentos rurais a instalação da luz elétrica, a fim de trazer
dignidade, inclusão social, renda, enfim, direitos a todos os que estão
no campo e que precisam de políticas públicas para escolherem
permanecer nele. Muito obrigada.

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 2.253 a 2.256/2008, da Comissão de Transporte.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Clube do Choro
de Belo Horizonte e os músicos de choro de Minas Gerais, pelo
transcurso do Dia Nacional do Choro; João Leite e outros, solicitando
a convocação de reunião especial para homenagear o Colégio Batista
Mineiro pelos 90 anos de sua fundação, e Sargento Rodrigues e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pelos 200 anos
de sua criação; e, nos termos do inciso VII do art. 232 c/c o art. 140 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, solicitando que o Projeto de Lei nº 1.973/2007 seja
encaminhado à Comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir seu
parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,
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solicitando à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais
providências tendo em vista o cerceamento, por parte de policiais
militares, da atuação da advogada Glória Trogo na defesa de
estudantes universitários, em incidente ocorrido no Instituto de
Geociências da UFMG, em 3/4/2008. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Bloco Parlamentar Social, solicitando a inclusão
em ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 31/2007.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Questões de Ordem
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, gostaria de fazer um

registro. Apresentamos, no dia 26 de fevereiro, junto à Comissão de
Transportes, Comunicação e Obras Públicas, requerimento solicitando
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor do DER-
MG providências para execução, em caráter emergencial, de reforma
e 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, no Noroeste mineiro. Infelizmente, Sr.
Presidente, estamos aqui hoje para comunicar a todos que nada foi
feito, que nenhuma providência foi tomada e que a ponte ruiu ontem,
quando um veículo, um caminhão, passava por ela. Quatro pessoas
ficaram gravemente feridas. O Distrito de Sagarana hoje está ilhado. A
MG-202 é a principal ligação entre o Município de Uruana de Minas e
o de Riachinho. Por essa rodovia é feito o tráfego dos estudantes e o
transporte da produção, como a do leite, de toda a região para os
Municípios de Arinos e Unaí. Gostaríamos de reforçar o nosso pedido
e ainda fazer apelo ao DER, para que solucione o problema com a
construção de uma nova ponte. A informação que temos é a de que a
obra foi licitada, portanto já está apta para ser iniciada. É a solução
proposta por esse nosso requerimento.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Almir Paraca que reitere seu
requerimento por escrito. Já solicitamos à assessoria da Casa que
faça levantamento acerca do assunto levantado por V. Exa.
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O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, tenho um registro a fazer. Num primeiro momento,
até muito triste; mas, na seqüência, farei um comunicado que nos
dará certo alento. O fato triste é que perdemos, em Divinópolis, um
grande batalhador pelo povo desse Município, o Vereador Sargento
Antônio Geraldo, meu amigo, Vereador de várias legislaturas. Ele foi
Vereador quando eu era Prefeito nessa terra e, até poucos dias atrás,
exercia função muito digna. Além de ter sido militar e, por isso, ter
trânsito muito bom com seus colegas de farda, era um Vereador muito
dedicado às causas populares. Era um homem simples, de dedicação
extrema ao seu mandato. Infelizmente, nós o perdemos há pouco
mais de uma semana, mas, na seqüência disso, a vida segue em
frente e traz-nos algum alento. Assim como Antônio Geraldo, bravo
defensor dos interesses do povo de Divinópolis, neste momento, nesta
tarde, assume a vaga deixada aquele que foi o seu primeiro suplente,
portanto o mais votado na chapa que disputou as eleições passadas,
o Vereador Adilson Quadros. O Vereador Adilson foi Vereador comigo.
Portanto, para minha alegria, convivi com ele, quando eu era Vereador
em Divinópolis. Ele foi, posteriormente, meu Chefe de Gabinete,
quando fui Prefeito em Divinópolis. Agora, ele assume essa vaga,
claro que um pouco entristecido. Todos os Vereadores, naturalmente,
sentiram muito essa perda, de forma suprapartidária. Todavia, o
Adilson, que hoje é do quadro do PSDB não podia fugir à sua
responsabilidade. Ele estará ali procurando cumprir sua missão para
com o povo de Divinópolis.

Aproveito o último minuto para registrar que, agora há pouco,
participei de reunião da Comissão de Cultura desta Casa, que fazia
votação, em 1º turno, de um projeto de lei da Deputada Elisa Costa,
no qual está anexado um projeto do Governador Aécio Neves, que
veio contemplando um projeto de minha autoria, de 2003. Esse meu
projeto tratava exatamente desse assunto, até com o mesmo
percentual, visando mudar a aplicação da lei de incentivo à cultura,
que hoje trata o pequeno empresário, o microempresário, da mesma
forma que o grande empresário, em termos do volume de recursos
que podem aplicar num certificado de incentivo à cultura. Agora, o
pequeno poderá ter chance de participar, incentivando a cultura,
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apoiando-a e tendo desconto em seus impostos. Em virtude de
circunstâncias da tramitação, meu projeto foi arquivado, embora tenha
sido apresentado anteriormente. Fui dar o meu apoio, porque mais
importante que sermos autores do projeto é melhorarmos a Lei
Estadual de Incentivo à Cultura. Agora, contamos com o aval do
governo. Conforme dita a Constituição, essa matéria é de iniciativa do
Executivo. Diante disso, o Governador Aécio Neves, atendendo ao
nosso apelo, mandou um projeto versando sobre a matéria, e agora
teremos a possibilidade de votar, em breve, neste Plenário, um
aprimoramento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Dessa
maneira, poderemos reverter a situação, já que hoje apoiar um projeto
de incentivo à cultura é algo que está, quase totalmente, nas mãos
das grandes empresas. Então, trata-se de democratizar isso para a
pequena e a média empresa do interior do Estado. Obrigado, Sr.
Presidente.

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
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, considerando-se a
importância do assunto, retorno à tribuna, até para falar também dos
desdobramentos da situação em que se encontra o Ceip Dom Bosco,
motivo de preocupação e de alerta.

Acabamos de ouvir o relato feito pelo Deputado Almir Paraca. A
Assembléia alertava para a situação precária em que se encontrava
uma ponte, cobrava providências de um órgão público, mas este não
tomou providências. Ao passar um veículo, a ponte caiu e, como
resultado, quatro pessoas ficaram em estado grave de saúde. Como
costumamos dizer, coloca-se a tranca depois que a porta foi
arrombada. Todavia, o Deputado Almir Paraca fez sua parte, solicitou
providências.

Então, a primeira parte do nosso pronunciamento destina-se a dar
publicidade à situação do Ceip. Repito: há 140 adolescentes em um
local que tem capacidade para apenas 67. Por causa, muitas vezes,
da superlotação, não há atividades pedagógicas. Além disso, nota-se
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um clima de revolta, tensão. O espaço não oferece adequadas
condições de trabalho aos seus servidores nem de acolhimento dos
adolescentes. Ressalte-se o empenho da equipe e do próprio
Subsecretário, Sr. Ronaldo Pedron. A situação expressa lacunas e
omissões no sistema socioeducativo.

Vamos à segunda parte: o que fazer? É importante dispormos de um
fluxo para o cumprimento de medidas socioeducativas. Não adianta
aplicar a medida socioeducativa de internação se não há local
adequado para o jovem cumpri-la. Nesse caso, ele fica retido no Ceip,
onde permanece por até 110 ou 120 dias. Ou seja, o Ceip, que é um
espaço de internação provisória, passa a ser um espaço de internação
permanente, sem que haja condições adequadas para tal. É preciso
descentralizar as unidades de internação. Para tanto, o Estado tem
feito um esforço, mas é preciso agilizar essa efetivação do sistema
descentralizado.

É importante que outras medidas socioeducativas sejam aplicadas,
como a semiliberdade, a liberdade assistida e a prestação de serviços
à comunidade.

Muitas vezes, o jovem que retorna para o CIP retorna porque não
teve uma audiência no Juizado, não pela gravidade da infração
cometida, mas pela ausência de cumprimento de alguns requisitos da
própria Justiça. Ele volta para o sistema e fica novamente recolhido,
durante um tempo muito superior, entrando em contato com jovens
que cometeram delitos muito mais graves. No CIP, pode haver,
infelizmente, um jovem altamente vinculado ao tráfico, que já cometeu
homicídio, ao lado de um jovem que brigou na escola ou que cometeu
um pequeno furto. Estão lá, no mesmo espaço superlotado, e há
dificuldade de diferenciação de atendimento porque o espaço é
superlotado. O espaço superlotado dificulta essa separação, seja por
compleição física, seja por tipo de infração cometida.

Acredito, e foi dito pelo Subsecretário Ronaldo Pedron, que as novas
instalações comportarão espaços que permitirão essa diferenciação.
Agora, é importante, para que o fluxo seja adequado, haver mais
vagas de internação e mais oportunidades de cumprimento da medida
de semiliberdade e de liberdade assistida. É importante agilidade na
aplicação dessa medida. É importante que o jovem tenha direito de
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defesa, que o processo seja bem instruído e que a decisão seja bem
tomada, para que as medidas correspondam ao nível de gravidade da
infração cometida.

Por isso volto a esta tribuna para cobrar a efetivação do plantão
interinstitucional. É inacreditável, Sr. Presidente. Lembro-me de ter
participado de reuniões com órgãos públicos, como militante da área
da criança, como assistente social e como assessor parlamentar, no
ano de 1991, e 17 anos depois ainda estamos discutindo a efetivação
do plantão interinstitucional, que nada mais é do que a possibilidade
de funcionamento, 24 horas, de uma estrutura que tenha a presença
da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Juizado, do Poder
Executivo e do Sistema de Defesa Social, para que o jovem que
cometa o ato infracional seja recolhido, julgado, tenha o direito de
defesa e responda pelo que fez, mas que cumpra a penalidade em
situação adequada e com possibilidade de recuperação, de
reintegração.

Não queremos que a omissão histórica ou a lentidão, para não dizer
omissão, resultem em uma incompreensão da lei existente, do
Estatuto da Criança e do Adolescente; que as pessoas
equivocadamente atribuam a reincidência à impunidade e à legislação
existente, pois isso é um equívoco. A legislação prevê as medidas
socioeducativas, mas prevê que as medidas socioeducativas sejam
efetivadas e não que fiquem apenas no papel.

É muito triste, Sr. Presidente, ver adolescentes de 13 anos com
outros adolescentes maiores, de 17 anos, que, infelizmente, estão
enfronhados na rede do tráfico. Imaginem que perspectiva de vida tem
um adolescente de 13 anos!

Sr. Presidente, queria fazer esse alerta de modo até redundante,
senão cansativo, porque não queremos outro episódio como o de
Ponte Nova, por exemplo. O que queremos é que esses jovens, de
acordo com o previsto em lei, sejam julgados, sim, e que as medidas
sejam aplicadas. A sociedade precisa de segurança. Não é adequado
nem justo um jovem cometer um ato infracional e ficar impune, colocar
em risco a vida de um idoso, cometer atos de furto e roubo contra
pessoas indefesas. Por isso ele precisa ser penalizado, mas ficando
num Centro de Internação Provisória, como está hoje... Esse não é o
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espaço da ressocialização. Pode ser o espaço da pós-graduação em
marginalidade. E isso não se deve à falta de empenho da equipe,
porque a do Ceip é muito empenhada; não se deve à negligência ou
omissão do Subsecretário da área, Ronaldo Pedron, pessoa dedicada
e competente; não se deve aos avanços que alguns espaços podem
ter obtido, como certos centros de internação recém-inaugurados. É
legítimo e forçoso reconhecer que alguns deles têm projeto
arquitetônico adequado e um projeto pedagógico mais avançado. Mas
ainda é pouco, diante da necessidade.

Conseguimos aprovar no PPAG, na lei orçamentária para 2008,
recursos para a implantação de um novo Ceip na região metropolitana
de forma a promover o funcionamento de um novo centro de
internação e expandir parcerias com os Municípios, com o objetivo de
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Portanto,
estamos aqui, na Assembléia, acolhendo as boas propostas ou
aperfeiçoando e avançando com as que foram encaminhadas. É
preciso agilidade, é preciso sentimento de urgência, é preciso
enfrentar aquela situação com determinação. Seria importante se os
governantes maiores pudessem, sem alarde, longe de holofotes e de
elogios, percorrer esses espaços, conversar com aqueles
adolescentes, sentir de perto como funciona de fato a máquina pública
em algumas situações.

Muitas vezes, números, pesquisas e elogios, ainda que embasados
em boas iniciativas e em avanços perceptíveis, podem esconder
situações de indignidade. Não falo aqui de um Governador, de um
Prefeito ou de um Presidente da República. Falo do funcionamento do
poder público em geral, dos 18 anos de vivência com o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Se a situação hoje é drástica, é por talvez
termos sido todos nós, sociedade brasileira, menos zelosos com os
direitos da criança e do adolescente desde o nascimento ao ensino
infantil, com o apoio à família e com um sistema de educação básica
quantitativo e qualitativo mais inclusivo. E o resultado disso tudo está
aí hoje, nesse jovem de 13 anos que se encontra no Ceip. Amanhã,
ele será o adulto reincidente num sistema penitenciário caótico, que
engrossa as estatísticas de homicídio.

E hoje, infelizmente, o jovem já ingressa no tráfico com 11, 12 anos
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de idade e tem uma expectativa de vida de 22, 23 anos. Falo sobre
esse jovem esquecido na cela do Ceip e faço esse alerta aqui, nesta
data, no dia 22 de abril, para que, amanhã, a Assembléia Legislativa,
a Comissão de Participação Popular e a Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente não sejam cobradas
por isso, já que estamos fazendo a nossa parte. É preciso que todos
os poderes públicos também façam a sua. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença
ilustre, nas galerias, de alunos da Unipac, de Teófilo Otôni.

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 e todos os mineiros que nos acompanham pela TV
Assembléia em diversas cidades do nosso Estado. Primeiro, quero
aqui registrar um convite que recebemos do Instituto de
Desenvolvimento Humano Daghobé - IDHD -, que vem fazendo um
grande trabalho na região do Norte de Minas, nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, e que tem como objetivo resgatar a nossa
cultura regional. Neste ano, além das inúmeras atividades que o IDHD
irá desenvolver na nossa região, um assunto me chamou a atenção: a
comemoração dos 100 anos de Guimarães Rosa.

Registramos a presença dos integrantes do Instituto, aqui liderados
pelo Prof. Anelito de Oliveira, que é o Presidente do Instituto. Aliás, ele
convida esta Casa e todo o povo da nossa região para comparecer ao
lançamento oficial do programa, no dia 28/4/2008, às 19 horas, no
Espaço Cultural Parrilla, na Avenida Deputado Esteves Rodrigues,
707, em Montes Claros, onde haverá uma série de apresentações
culturais, quando todos terão oportunidade de entender melhor as
ações e o que propõe o Instituto de Desenvolvimento Humano
Daghobé.

Outro assunto que nos traz à tribuna é um questionamento que
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queremos fazer a esta Casa. Qual é a razão da demora da tramitação
do projeto de lei que estabelece a redistribuição do ICMS em Minas
Gerais? Trata-se do Projeto de Lei nº 637, do ICMS Solidário, de
autoria do Deputado Dinis Pinheiro. Durante todo o ano passado,
discutimos esse projeto nesta Casa, promovemos uma série de
debates e encontros regionais. Mas, no final do ano, fomos
surpreendidos por uma resolução da Mesa, que retirou o projeto de
pauta para que fosse melhor estudado. O que me parece estranho é
que foi criada uma comissão para fazer as adequações necessárias
ao projeto, mas essa comissão não produziu nada até hoje e creio que
nem sequer se reuniu, até porque, dos 11 membros dessa comissão,
a grande maioria - 7 ou 8 Deputados - é contrária ao projeto, porque
pertence às regiões ricas de Minas Gerais. Um projeto que teve o
apoio explícito de mais de 60 parlamentares desta Casa é retirado de
pauta, e ninguém toca mais no assunto.

Vimos hoje cobrar da Mesa da Assembléia uma atitude. As regiões
mais pobres de Minas esperam um recado desta Casa. É inadmissível
continuar aceitando que a distribuição do ICMS em Minas Gerais seja
feita de maneira absurda, de forma inaceitável. Nós, do Norte de
Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, do Noroeste e das
cidades pobres de Minas, estamos indignados, porque não se quer
mais discutir o assunto. É imprescindível que o projeto volte para a
pauta o mais rápido possível. As regiões pobres de Minas sofrem com
a forma como é distribuído o ICMS em Minas Gerais. Não citarei as
várias cidades que arrecadam muito, mas não podemos continuar
aceitando que apenas uma cidade da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, Betim, sozinha, arrecade mais ICMS que todas as cidades
do Noroeste, do Norte de Minas, incluindo-se Montes Claros, e todas
as cidades dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Juntas, as
cidades das quatro regiões do Estado são quase 50% do Estado,
geograficamente. Não podemos aceitar que toda essa população
arrecade menos ICMS que apenas a cidade de Betim. Essa forma de
distribuição é inadequada, é injusta, desigual, desumana, e não
podemos aceitar que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais se
cale, mais uma vez, diante desse fato.

Portanto, fica aqui uma cobrança à Mesa e aos caros colegas
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Deputados. Vamos iniciar hoje uma maratona, um movimento, para
que esse projeto seja novamente colocado em pauta para votação.
Ele já foi discutido, e muito bem. A Assembléia promoveu várias
plenárias em Montes Claros, Uberlândia, Vale do Jequitinhonha e em
tantas cidades de Minas Gerais. Não há mais o que discutir. A hora é
de redistribuir. Não podemos admitir que os Municípios pobres do
Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha continuem com as
migalhas, recebendo quase nada de ICMS, enquanto há luxo em
outras cidades. Só a Câmara Municipal de Betim arrecada mais
dinheiro do que mais de 10 ou 15 cidades do Norte de Minas juntas, já
que apenas 15 Vereadores de Betim têm uma arrecadação na
Câmara Municipal que supera a de muitas cidades da nossa região. E
essas cidades, que são pobres e têm grandes extensões territoriais,
como Januária, com quase 7.000km2, ou distritos que estão a 100km
da sede do Município, como é o caso de São Joaquim, Pandeiro,
Tijuco, Bonito de Minas, Manga, Janaúba, São Francisco e Chapada
Gaúcha, são difíceis de administrar e quase nada arrecadam na
redistribuição do ICMS de Minas Gerais. Não entra na nossa cabeça a
idéia de que o ICMS tem de ficar só na fonte. Isso é injusto. Os carros
que se produzem em Betim, por exemplo, são comercializados em
todo o Estado, e o dinheiro do povo de Januária, Manga, Montalvânia,
São João das Missões também há de valer alguma coisa. Também
pagamos impostos, e esse ICMS tem de voltar, de alguma forma, para
a nossa região. Com prazer, concedo aparte ao caro amigo Deputado
Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Exa., lembro-me do
outrora irrequieto, idealista e altruísta Vereador de Manga, Paulo
Guedes, hoje este brilhante Deputado Paulo Guedes, atuante e
permanentemente interessado nos assuntos de nossa região. Quero
dizer a V. Exa. que o assunto que o traz à tribuna hoje é da maior
importância. Realmente, não há vontade política para se discutir,
neste ano, nesta Casa, o projeto de redistribuição do ICMS de Minas
Gerais. No ano passado, quando resolveram adiar a discussão para
este ano - proposta feita pelos representantes das cidades grandes,
arrecadadoras de muito milhões e milhões com o ICMS -, dissemos,
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daqui, para inúmeros Deputados representantes das cidades
pequenas, que essa era uma estratégia para não votar o projeto, pois,
em ano eleitoral, este em que estamos, não teríamos clima político
para essa votação nas cidades médias e grandes. Nenhum Deputado
representante das cidades-pólo, das cidades que arrecadam mais
dinheiro vai querer demonstrar para o seu eleitorado que, neste ano,
votou a favor ou deixou que se votasse uma redistribuição que tira
verbas dessas cidades. Então não haverá clima político, e será um
embate muito grande. Para conseguir isso, nós, Deputados que
representamos as cidades que hoje perdem, que são a grande
maioria, teremos de nos reunir e nos organizar e impor essa votação
nesta Casa; caso contrário, ela não se verificará neste ano eleitoral,
como vimos advertindo desde o ano passado. Parabenizo V. Exa. pela
lembrança do assunto e por estar vigilante em benefício das pequenas
cidades do nosso Estado.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu Leite.
Além da dificuldade de recursos, quase inexistentes - todos sabemos
que os Municípios de nossa região sobrevivem quase exclusivamente
dos  repasses federais, do FPM e  dos  recursos do Fundef e da
saúde -, esses mesmos Municípios que já citei, Januária, Mirabela,
Varzelândia, Ibiracatu, Lontra, enfim, as cidades pobres da nossa
região ainda têm de arcar, Deputado, com obrigações que deveriam
ser do Estado. Ai do Prefeito que não der casa para o Delegado. Se a
Prefeitura não pagar a casa, o Delegado não fica em Manga, nem em
Montalvânia, nem em São Francisco. A viatura da Polícia Militar não
roda um quilômetro se a Prefeitura não a abastecer, não colocar o
combustível. Da mesma forma as delegacias não funcionam se a
Prefeitura não ceder os funcionários, pagar o telefone, a conta do
quartel; se não ceder funcionários para os Tribunais de Justiça,
advogados e assistentes para atenderem às comarcas da nossa
região. Fica, portanto, um chamamento ao governo: a nossa região,
que já está desprovida da segurança pública, ainda tem outras
dificuldades, porque as Prefeituras ainda têm de arcar com o
transporte escolar da rede estadual. Não só arcar com o transporte,
mas também recuperar as estradas da rota do transporte escolar. São
vários encargos para as Prefeituras mais pobres da região, até
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assumir funções do Estado, da União e de outros poderes, para não
deixar faltar ao cidadão da região o acesso à Justiça, à segurança e a
tantas outras coisas que funcionam de forma caótica. Ainda assim, um
projeto de lei como esse, de redistribuição do ICMS, na realidade,
Deputado Luiz Tadeu Leite, não significa que ele será retirado de
alguém, porque, a cada ano, com a recuperação econômica que está
havendo no País, mesmo se esse projeto tivesse sido aprovado no
ano passado, as cidades de Betim, Contagem, Uberlândia e outras
não teriam perdido nada. Poderiam ter deixado de ganhar alguma
coisa, porque a sua arrecadação cresce a cada dia, num volume
totalmente desigual com as demais cidades do Estado.

Portanto, esta Casa tem que posicionar-se, tomar essa decisão, ter
a coragem de discutir os assuntos, de mudar a história. O que
estamos propondo mudar é apenas 5%, parte que ainda pode ser
alterada por esta Casa. Ou seja, 95% ficarão como estão. Muitos aqui
ainda vêm com o argumento de que são migalhas, que aumentará
somente o valor de R$30.000,00 para Manga. Talvez R$30.000,00
não façam falta para Betim, que arrecada bilhões, mas esse valor, por
mês, a mais, para os Municípios de Manga, Januária, São Francisco,
Varzelândia, Lontra, Ibiracatu, faz muita diferença, Deputado Luiz
Tadeu Leite. Por isso, esta Casa tem que tomar essa decisão.
Precisamos tomar uma atitude e acabar com essa forma injusta de
distribuição que beneficia apenas os ricos, uma pequena minoria,
deixando a maioria dos mineiros, dos nossos Municípios pobres, de
pires na mão. Fica aqui, Sr. Presidente, a nossa indignação e o nosso
apelo. A partir de hoje estaremos atentos, cobrando todos os dias, da
tribuna, para que esta Casa se pronuncie e tome uma atitude em
relação à redistribuição do ICMS, que, no nosso entender, não é só
ilegal, se torna imoral. 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 Luiz
Tadeu Leite. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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todos os que nos acompanham pela TV Assembléia. Na próxima
segunda-feira será lançado o Projeto Sociocultural Daghobé na cidade
de Montes Claros, o qual está sendo promovido e desenvolvido pelo
Instituto de Desenvolvimento Humano Daghobé. O objetivo do projeto
é ampliar a elevação do IDH do povo do grande sertão dos gerais, no
ano do centenário de nascimento de um dos seus maiores
representantes, que é, foi e sempre será João Guimarães Rosa. O
lançamento do Projeto Sociocultural Daghobé acontecerá na próxima
segunda-feira, às 19 horas, no Espaço Cultural Parrilla, em Montes
Claros. O jornalista Anelito de Oliveira, Presidente do Instituto de
Desenvolvimento Humano Daghobé, está convidando a todos -
incluindo  os  representantes desta Casa, as Sras. e os Srs.
Deputados - para participar deste grande e importante acontecimento.

Trata-se de um lançamento importante e relevante para a cultura de
Montes Claros e da região Norte de Minas.

Sr. Presidente e Deputados, venho a esta tribuna, mais uma vez,
destacar e enaltecer a atuação do “Estado de Minas”, jornal dos
mineiros, que sempre traz matérias importantes. Neste fim de semana
prolongado, duas matérias nos chamam a atenção. A primeira,
veiculada na edição de domingo, mostra um assunto que trouxemos
na semana passada - e que, aliás, foi objeto de apartes aqui -,
referente ao INSS, que tem exagerado e obrigado doentes a trabalhar.

Denunciamos aqui que o INSS, no afã de economizar para o
governo federal, está impedindo que trabalhadores com notórias
enfermidades se aposentem, a ponto de pessoas sem a menor
condição de trabalhar, até mesmo portadores de câncer e de outras
doenças terminais, não terem o seu direito à aposentadoria, para
obterem uma sobrevida mais digna e menos preocupante. Para o
INSS, quase nenhuma enfermidade é aceita como condição para a
pessoa aposentar-se. E, ainda mais, o INSS desconhece
olimpicamente os atestados médicos fornecidos pelos profissionais da
saúde do nosso Estado e do Brasil. Para ele, um atestado médico não
vale nada, por mais grave que seja a enfermidade. Ao ser levado o
cidadão ou o segurado à perícia, freqüentemente o Instituto entende
que este não tem doença alguma e o manda trabalhar. A empresa não
deixa o cidadão trabalhar, porque sabe que ele não pode, e o devolve
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ao INSS. Aquele segurado, aquele trabalhador que pagou a vida
inteira a sua contribuição securitária fica à mercê dessa situação,
como se fosse uma bola de futebol, para lá e para cá, pois o INSS não
reconhece a sua enfermidade. Foi isso o que denunciamos aqui, na
semana passada.

O jornal “Estado de Minas”, no seu “Caderno Economia”, mostra
que, para conter déficit na Previdência, o INSS reduz concessões de
auxílio-doença em quase 15%. A matéria, de tão importante que é,
estende-se para a terceira página do caderno, continuação da capa,
mostrando situações de pessoas que estão doentes, precisam
aposentar-se, e que dependem de que o INSS reconheça sua
enfermidade. Mas o INSS é omisso e não é condescendente com os
problemas do trabalhador.

Justamente em razão disso, requeremos, na Comissão de Direitos
Humanos, a realização de uma audiência pública, que se realizará no
próximo dia 13 de maio, às 16 horas, no auditório desta Casa.
Teremos aqui reunidos - aliás, serão convocados para isso - o Diretor
do INSS em Minas, o Chefe dos Peritos, autoridades ligadas a esse
assunto e principalmente cidadãs e cidadãos que estão vivendo esse
drama e procurando uma maneira de aposentar-se, sem conseguir.

Digo tudo isso, por meio da TV Assembléia, para todo o Estado de
Minas Gerais, porque hoje essa emissora é vista e ouvida em quase
300 Municípios. Estamos aqui, fazendo essa convocação e esse
convite, porque há pessoas que estão sofrendo esse problema
relacionado à perícia, que não deixa o segurado aposentar-se, mesmo
que esteja sofrendo de doenças graves que, infelizmente, não podem
ser curadas. Portanto, que venham aqui para trazer o seu caso, a fim
de servir de exemplo para o debate que travaremos com o INSS na
Comissão de Direitos Humanos, possivelmente em conjunto com a
Comissão de Saúde, por iniciativa do Deputado Hely Tarqüínio, e que
se realizará no dia 13 de maio, às 16 horas, no auditório desta Casa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a primeira página do “Caderno de
Cultura” da edição de hoje do jornal “Estado de Minas” traz uma
matéria muito importante, denominada “A força da união”, sobre o
Distrito de Noiva do Cordeiro, Município de Belo Vale, a 100km de
Belo Horizonte. A matéria mostra que a comunidade de Noiva do
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Cordeiro organizou-se, qualificou-se, possui um trabalho diferente -
aliás ainda existe lá a figura do matriarcado -, e vive bem, vive da
produção, é quase auto-suficiente no que os pequenos agricultores
plantam e colhem na roça. Tem a sua produção valorizada e, além
disso, a informática, a escola de formação e muitas outras atividades
estão lá, como também muitas outras demonstrações de civismo e de
exercício real da cidadania.

Por essa razão, foi também destaque dessa edição do “Estado de
Minas”, que relata que o canal pago GNT exibirá matéria de 1 hora de
duração sobre aquela comunidade.

Expresso-me sobre Noiva do Cordeiro, embora tenha a minha
votação concentrada em Montes Claros e no Norte de Minas, porque
tive a honra de ser o Deputado majoritário, o mais votado naquela
comunidade. Tive a minha votação na comunidade de Belo Vale,
sinto-me muito honrado pelos votos que obtive lá, onde estive e me
coloquei à disposição, demonstrando o nosso trabalho por aquela
comunidade. Como parlamentar majoritário do Distrito de Noiva do
Cordeiro, comecei a trabalhar pelos primeiros benefícios, a começar
pela entrega de uma Kombi 0km à comunidade para atender ao
trabalho dos munícipes, tão abandonados até então. A primeira vez
que o poder público compareceu com um benefício concreto foi nesse
momento, por meio das nossas mãos.

Fico muito feliz e gostaria de parabenizar o jornal “Estado de Minas”
pelas duas matérias, uma denunciando o INSS e a outra aplaudindo o
Distrito de Noiva do Cordeiro, Município de Belo Vale.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dentro de aproximadamente 30min,
em Brasília, tomará posse na Presidência do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal um advogado de Montes Claros, o Dr. Nívio Geraldo
Gonçalves, o que é motivo de alegria. O Dr. Nívio foi professor da
Faculdade de Direito da Unimontes, onde também tive a honra de
lecionar, advogou com a sua banca durante muitos anos em Montes
Claros, fez a sua carreira jurídica em nossa cidade e há pouco mais
de 20 anos foi aprovado em concurso para Juiz em Brasília, passando
a viver lá. Foi para o Tribunal de Justiça, foi Presidente do TRE do
Distrito Federal e, hoje, daqui a pouco mais de 30min, às 17 horas,
será empossado Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
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Ver um conterrâneo assumir a mais alta cadeira da corte de
magistratura do Distrito Federal é motivo de muita alegria para todos
nós, montes-clarenses. O Dr. Nívio Geraldo Gonçalves merece esta
nossa homenagem.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem, 21 de abril, o Brasil se
lembrou, embora menos do que deveria, os 23 anos do falecimento do
Presidente Tancredo Neves. Tancredo de Almeida Neves foi eleito
Governador em 1982 no meu palanque de candidato a Prefeito em
Montes Claros. Acompanhamos o governo dele, por sinal
eficientíssimo. O Deputado Ademir Lucas também acompanhou de
perto a trajetória de Tancredo Neves.

Tancredo, ainda Governador, acertou sua candidatura a Presidente
da República. Ele foi candidato, foi eleito e fez a dificílima transição:
tirou o Brasil do regime de recessão dos tempos de chumbo da
ditadura militar e o levou à plena democracia, sem derramar nem
sequer uma gota de sangue. Essa proeza política de Tancredo é para
ficar nos anais da história do Brasil, para o porvir, porque foi o maior
acontecimento da política brasileira.

E ontem, enquanto os políticos se concentravam em Ouro Preto, por
razões muito justas, para receberem a Medalha da Inconfidência -
aliás, o Governador Aécio Neves foi anfitrião das maiores autoridades
do País -, eu e minha mulher, que fomos afilhados de casamento de
Tancredo há quase 25 anos, deslocamo-nos, de carro, pela manhã,
de Belo Horizonte a São João del-Rei e fizemos uma homenagem
quase solitária a Tancredo e a D. Risoleta, naquele pequeno
cemitério, nos fundos da Igreja de São Francisco.

Quando lá chegamos, por volta das 11 horas, não havia ninguém no
cemitério. Eu imaginava que, no dia da lembrança da morte de um ex-
Presidente da República, este teria um dia de muitas homenagens,
com muitos foguetes. Pela lembrança do homem que foi Tancredo,
muitos estudantes do curso primário balançariam aquelas
bandeirinhas brancas, com aquela comemoração própria que se faz a
um ex-Presidente na data do seu falecimento. Nada. Ninguém,
absolutamente nenhuma autoridade, nenhum político estava lá. A bem
da verdade, devo ressaltar que havia uma linda coroa de flores, em
nome do governo de Minas Gerais, colocada sobre o túmulo de
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Tancredo.
Lá, ao fazer nossas orações, tive um momento de indisfarçável

orgulho e vaidade, não no sentido vão, mas no sentido de estar ali
representando toda a classe política - os Vereadores, os Deputados,
os Senadores, os Governadores e até o Presidente Lula, que poderia
estar ali, mas estava em Gana representando o Brasil. Por que não
dizer, senti-me representando o povo brasileiro, porque, ontem,
poucas pessoas - e, da classe política, parece-me que apenas a
minha modesta pessoa - se lembraram do dia 21 de abril, dos 23 anos
de sua morte e estavam ali presentes.

Fizemos a nossa homenagem. Fizemos isso em nome do povo
brasileiro, porque é uma data para ser lembrada e relembrada, pois se
refere a um grande brasileiro, a alguém que fez a maior arte política
da nossa Pátria: tirar o País do regime da ditadura e levá-lo à
democracia, sem derramamento de sangue. Isso apenas com a arte
da política. Podemos ver como é importante a política e a sua arte.
Ela, ao ser bem feita, resultou em um episódio tão relevante para o
País. Repito: o País saiu do regime ditatorial e foi para o regime de
plena democracia.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Gostaria de me associar a
V. Exa. quando lembra e relembra Tancredo Neves. Ontem o País
pranteou os 23 anos da sua morte. V. Exa. foi extremamente oportuno
em dizer como Tancredo, somente com sua habilidade, trabalhou e
conseguiu costurar aquela transição da ditadura para a democracia.

Lembrar que muitos pensavam fazer uma transição pelas armas,
mas Tancredo teve a sensibilidade de fazê-la de forma diferente.
Vários brasileiros perderam a vida tentando fazer essa transição pela
violência, pela insurreição, mas Tancredo soube costurar um acordo
político por meio do entendimento e do diálogo.

Tancredo Neves soube costurar, repito, essa evolução política por
meio do entendimento e do diálogo. Vale lembrar que os próprios
militares, já exauridos do exercício do poder ditatorial, tinham essa
tendência, mas não confiavam naqueles outros nomes que estavam
colocados para fazer a transição, entre aqueles em que eles
confiavam para fazê-la.

Tancredo teve a sua vida como o aval de todo aquele movimento
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que fez pelo País. Lembro-me que desde as diretas até a eleição no
colégio eleitoral, a preocupação de Tencredo era que não houvesse
não só derramamento de sangue, mas que não houvesse uma “caça
às bruxas”, uma perseguição. Ele não queria voltar, olhar pelo
retrovisor da história. Tancredo queria caminhar, olhar para a frente,
ele queria fazer essa transição pacífica, como acabou acontecendo.
Mas ele pensava em fazer esse progresso, esse desenvolvimento do
País, essa retomada do crescimento do País de outra forma.

Enfim, V. Exa., oportunamente, lembrou que ontem se completaram
23 anos do passamento de Tancredo Neves, da sua entrada para a
história. É lamentável o depoimento que V. Exa. traz aqui, realmente
Tancredo mereceria e merece uma homenagem como os
Inconfidentes tiveram ontem, na Praça de Ouro Preto, como Brasília
teve, na comemoração também do seu aniversário de fundação, por
outro grande mineiro e brasileiro, Juscelino Kubitschek. A lembrança
de Tancredo não foi tão materializada como deveria ter sido, por sua
importância para nós. A Inconfidência Mineira, o mártir Tiradentes, o
Mártir da Inconfidência, da liberdade, mas também Tancredo foi o
mártir da democracia e deveria ter, como V. Exa. descreveu muito
bem, o mesmo destaque que se deu à Inconfidência e que se dá a
Tiradentes. O mesmo destaque deveria dar-se à memória de
Tancredo Neves, por tudo que significou como verdadeiro mártir da
democracia deste país.

Gostaria apenas de me associar a V. Exa. Também convivi com
Tancredo. Fui seu Líder na Assembléia Legislativa e tive a honra e o
orgulho de ser um dos poucos mineiros que foi ao colégio eleitoral e
votou nele. Gostaria de deixar consignada esta modesta contribuição
ao pronunciamento de V. Exa. e dizer que lamentamos que não
tenhamos tido, ontem, uma homenagem a Tancredo à altura do que
ele significou e continua significando para a história deste país. É
importante reverenciar os Inconfidentes, a Inconfidência Mineira é
marcante na história pátria; é importante homenagear Brasília,
também no dia 21, pela sua fundação, e lembrar Juscelino Kubitschek,
mas Tancredo mereceria, pelo menos da classe política, um destaque
à altura, pelo que significou na história do País. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria também de
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cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Essas grandes memórias,
esses grandes homens públicos do País, principalmente os mineiros,
realmente precisam ser lembrados e precisam servir como espelho,
como exemplo para todo o Brasil. Fico muito feliz de V. Exa., ao meio
de uma solenidade da envergadura como a de ontem, dia 21 de abril,
ter feito essa visita e estar fazendo essa homenagem a Tancredo
Neves.

Lembro-me de que quando ele era Governador, nós éramos
Vereadores em Montes Claros e estivemos em audiência com ele. Ele
era uma figura simples, tranqüila e tinha objetivo político na vida.
Graças a Deus esse objetivo foi seguido por vários outros brasileiros
ilustres. Agora temos aí o Governador Aécio Neves, que vivenciou
tudo isso, está no seu sangue, e está hoje fazendo essa pregação,
essa caminhada que começará por todo o País, tentando viabilizar a
sua candidatura a Presidente da República. Esperamos que isso
ocorra. É para o bem de Minas, para o bem do Brasil. Minas tem de
assumir, Tancredo foi o último Presidente mineiro que tivemos,
embora não tenha assumido. Por uma questão do destino, não pôde
assumir, mas ficaram as suas pregações, as suas mensagens,
principalmente o seu exemplo de luta, de vida.

Estamos vendo esse exemplo ser seguido, em Minas, pelo
Governador Aécio Neves. Espero que possamos, nesta caminhada,
nesta busca de novas e grandes lideranças para o País, também ver
um dia o Governador Aécio Neves assumir, por direito, um cargo que
pertence a Minas, para que possa dar grande alegria ao povo
brasileiro.

Parabéns. Sinto-me representado por V. Exa., não apenas em seu
nome, mas em nome do Parlamento mineiro, que esteve representado
pela presença do Deputado Luiz Tadeu Leite.

Daqui para frente, teremos uma obrigação, uma missão a ser
cumprida, tentando mostrar ao Brasil todo que temos um sucessor
mineiro à altura de Tancredo Neves. Certamente irá ocupar, por muita
justiça e por direito, esse lugar em âmbito nacional. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Carlos
Pimenta. Com a minha presença e a da minha mulher, Dra. Estela, em
São João del-Rei, senti que, naquele momento, representava mesmo
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esta Casa, este Parlamento e a classe política, que às vezes deixa de
homenagear pessoas como Tancredo Neves. Se ele tivesse nascido
em São Paulo, se fosse um líder paulista, seria hoje digno das
maiores homenagens da Pátria, porque tudo o que é de lá tem mais
divulgação. Até crime lá é assim, como é o caso desta garotinha
Isabella. Trata-se de um caso gravíssimo, mas há muitos outros no
País que não conseguem o mesmo destaque e a mesma notoriedade
que conseguiu esse episódio. Tudo em São Paulo é maior. No entanto
precisamos de um Presidente mineiro. Se Tancredo não conseguiu
completar a sua trajetória, isso está faltando na biografia dos Neves.
Se Deus quiser, será o Governador Aécio Neves quem cumprirá o
destino traçado por Tancredo Neves.

Para completar, Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. que conste em
ata um voto de louvor ao jornal “Estado de Minas” por duas matérias:
uma denominada “Noiva do Cordeiro” e a outra sobre o INSS, que
obriga doentes a trabalhar; e também uma homenagem ao novo
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o montes-
clarense Nívio Geraldo Gonçalves, que toma posse nesta tarde. Muito
obrigado.

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

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

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.096/2008, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões; e informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Paulo Guedes, a qual recebeu o nº 1; e
que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para
parecer.

- O teor da emenda é o seguinte:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.096/2008

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - O Executivo destinará 10% (dez por cento) dos
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recursos de que trata este artigo à implantação do sistema de
telefonia rural no Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 27 de março de 2008.
Paulo Guedes

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 23, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.214/2008

EMENDA Nº 1
Dê-se ao inciso V do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
V - despesas com aquisição de equipamentos e material

permanente e instalação da Comarca de Itaobim.”.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: A instalação da Comarca de Itaobim é tema que há

muito tempo vem sendo discutido nesta Casa, sendo necessárias
medidas urgentes para sua execução. Ocorre que essa Comarca foi
criada pela Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001, que traz
exigências para a instalação de Comarcas, conforme disposto em seu
art. 5º, II, “a” e “b”, e parágrafo único. Entendemos que a prestação
jurisdicional é garantia de todo cidadão, e a instalação da Comarca de
Itaobim permitirá o acesso da população ao Judiciário. É lamentável o
fato de que muitos cidadãos, em especial a população carente,
deixam de buscar os seus direitos por falta de condições financeiras
até mesmo para o transporte a uma Comarca mais próxima,
beneficiando assim os mais favorecidos, o que contribui para o
aumento da desigualdade social.

Por ser uma questão de justiça e pela oportunidade desta emenda,
esperamos contar com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.
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EMENDA Nº 2
Dê-se aos incisos I e II do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
I - despesas com pessoal e encargos sociais na atividade 2456 -

Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais, no valor de
R$104.050.000,00 (cento e quatro milhões e cinqüenta mil reais);

II - despesas com proventos e pensionistas na atividade 7006 -
Proventos de Inativos Civis e Pensionistas, no valor de
R$53.450.000,00 (cinqüenta e três milhões quatrocentos e cinqüenta
mil reais);”.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Elisa Costa

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 398/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 398/2007, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.217/2006, a requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Sociedade Católica de Educação de Uberlândia - Soceub -, com sede
nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 398/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Sociedade Católica de Educação de Uberlândia.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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.
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Note-se que o estatuto da instituição determina no art. 7º (ver
alteração datada de 20/4/2006) que, caso seja ela extinta, seu
patrimônio remanescente será incorporado ao de entidade congênere;
e o parágrafo único do art. 9º dispõe que ela não remunera nenhum
membro nomeado ou eleito para compor sua administração.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 398/2007.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.894/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

como objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Educação
Infantil São Sebastião, com sede no Município de Viçosa.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 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 1.894/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Centro de Educação Infantil São Sebastião, com
sede no Município de Viçosa.

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

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.
3º, § 2º, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não são
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remuneradas; e, no art. 28, 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 1.894/2007.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.895/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.895/2007, do Deputado Padre João, tem como

objetivo declarar de utilidade pública o Viçosa Esporte e Lazer, com
sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.895/2007 tem como objetivo declarar de

utilidade pública o Viçosa Esporte e Lazer, com sede nesse Município.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 1º do art. 65,
que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição de caráter amador, sem fins lucrativos, da
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cidade de Viçosa; e, no art. 75, que ela não remunera seus cargos
eletivos e diretivos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.895/2007.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.109/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto em tela tem como

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Olhos d’Água do Oeste, com sede no Município de
João Pinheiro.

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 2.109/2008 tem como escopo declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Olhos d’Água do Oeste, com sede no Município de João Pinheiro.

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. 29, que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados são inteiramente
gratuitas; e, no art. 33, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere dotada de
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personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

De resto, cumpre apresentar a Emenda nº 1, a ser formalizada na
parte conclusiva deste parecer, com o fim de aprimorar o texto do art.
1º, consoante a técnica legislativa.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.109/2008 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

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

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

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

2.127/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Infantil Missão de
Misericórdia Malta/Brasil, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/3/2008 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 2.127/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Infantil Missão de Misericórdia Malta/Brasil,
com sede no Município de Sabará.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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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.
15, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; 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 2.127/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.212/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 188/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual localizada no Município de Carmo
do Paranaíba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008 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 2.212/2008 tem por escopo seja dada a

denominação de Escola Estadual Juca Cardoso à escola estadual
localizada na Rua São Pedro, nº 544, Bairro Lagoinha, no Município
de Carmo do Paranaíba.
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No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

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 nem
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
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° 2.212/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.223/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela tem
como finalidade declarar de utilidade pública o Movimento Social Vida
Feliz, com sede no Município de Janaúba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008 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 2.223/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Movimento Social Vida Feliz, com sede no Município de Janaúba.
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. 23 de seu estatuto
determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros, sócios e
mantenedores serão inteiramente gratuitas; e o art. 43 preceitua que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere do Município onde tem sede, juridicamente
constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.223/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.236/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem
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como finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Amigos dos Bairros São Miguel e Sílvio Santiago -
AMABAMSS -, com sede no Município de Salinas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2008 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 2.236/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros São Miguel e
Sílvio Santiago, com sede no Município de Salinas.

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. 28 de seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados são inteiramente
gratuitas; e o art. 32 preceitua que, no caso de sua dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.236/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.240/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



1073

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
tem como objetivo declarar de utilidade pública a Ação Social Nossa
Senhora Aparecida do Mantiqueira - Creche Benedita Hilídia da Silva
Rezende, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2008 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 2.240/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Ação Social Nossa Senhora Aparecida do
Mantiqueira - Creche Benedita Hilídia da Silva Rezende, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
14, parágrafo único, que as atividades de seus Diretores e
Conselheiros não são remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, bonificações ou quaisquer vantagens ou
benefícios; e, no art. 27, parágrafo único, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá 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 2.240/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.241/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Creche das Rosinhas,
com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2008 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 2.241/2008 tem como escopo declarar de

utilidade pública a Creche das Rosinhas, 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 § 5º do art. 25,
que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no
parágrafo único do art. 30, que os membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal não são remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.241/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.165/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

como objetivo alterar o art. 1º e seu parágrafo único da Lei nº 16.262,
de 18/7/2006, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à União.

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, cabe a este órgão colegiado emitir parecer quanto a sua
possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.165/2008 pretende alterar o art. 1º da Lei nº

16.262, de 18/7/2006, que autoriza o Poder Executivo a doar à União
uma área de 8.145m², composta pelos lotes nºs 2 a 15 da quadra 12,
situados no Bairro Salgado Filho, Município de Belo Horizonte, para
que ali funcione a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União.

A alteração proposta se deve ao fato de que o “caput” do art. 1º não
inclui na área a ser doada os lotes sem numeração contíguos aos que
constam da autorização, o que facilitou ocupações irregulares. O
projeto de lei em análise pretende corrigir esse equívoco, incluindo no
parágrafo único do art. 1º previsão de que a União promoverá a
regularização das citadas ocupações.

Em sua análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
entendeu ser mais adequada a redação de novo projeto de lei
autorizando o Estado a doar o imóvel à União e revogando a Lei nº
16.262, uma vez que esta teria alterados seus principais comandos.
Em vista disso, apresentou o Substitutivo nº 1.

Cabe ressaltar que a referida alienação atende ao interesse público,
pois o imóvel abrigará órgão federal relevante para o funcionamento
da democracia no País e será regularizado o domínio de parte da
área. Ademais, continua garantida a reversão do bem ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
estabelecida.
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A autorização legislativa para a alienação de bem público 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 no § 2º de seu art. 105, segundo o qual 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 tem repercussão
na Lei Orçamentária.

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

2.165/2008 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.199/2008

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
Uberlândia 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 2.199/2008 de autorizar a transferência ao

Município de Uberlândia de terreno urbano edificado, com 10.234m²,
situado nesse Município, o qual foi incorporado ao patrimônio do
Estado em 1978 por doação desse ente federativo, sem a imposição
de qualquer ônus.
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Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem público, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado à ampliação, funcionamento e melhoria
do trabalho realizado pela Unidade de Orientação ao Menor ali
instalada, o que evidentemente beneficiará a população local.
Ademais, 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 for utilizado de acordo com a finalidade 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
permissão.

Cabe ressaltar que 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, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.199/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Célio Moreira - Walter Tosta.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.878/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.878/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação à escola estadual localizada na
Penitenciária Professor Pimenta da Veiga, no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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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° 1.878/2007
Dá denominação à escola estadual localizada na Penitenciária

Professor Pimenta da Veiga, no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Mário Qui ntana a escola

estadual localizada na Penitenciária Professor Pimenta da Veiga, no
Município de Uberlândia.

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

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.954/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.954/2007, de autoria do Deput ado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação das Folias
de Reis de Patos de Minas e Região, 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° 1.954/2007
Declara de utilidade pública a Associação das Folias de Reis de

Patos de Minas e Região, 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 das Folias

de Reis de Patos de Minas e Região, com sede no Município de Patos
de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.



1079

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.971/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.971/2007, de autoria da Deputada Rosângela

Reis, que declara de utilidade pública a Associação de Amigos da
Cultura - Assamic -, 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 1.971/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Cultura -

Assamic -, 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 Amigos

da Cultura - Assamic -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.006/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.006/2008, de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Companhia Circense
Zuzu e seus Cabrochas - Cia. CZC -, 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 § 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 2.006/2008
Declara de utilidade pública a Companhia Circense Zuzu e seus
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Cabrochas - Cia. CZC -, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Companhia Circense

Zuzu e seus Cabrochas - Cia. CZC -, com sede no Município de Patos
de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.007/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.007/2008, de autoria do Deputado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública o Centro Artístico-Cultural
São João Batista, 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 2.007/2008
Declara de utilidade pública o Centro Artístico-Cultural São João

Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Artístico-

Cultural São João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de março de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.025/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.025/2008, de autoria da Deputada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
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Ágape, 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.025/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ágape, com

sede no Município de Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Ágape, com sede no Município de Belo Oriente.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.070/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.070/2008, de autoria do Deputado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública a Liga Mineira de Atletismo
- LMA -, 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 2.070/2008
Declara de utilidade pública a Liga Mineira de Atletismo - LMA -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Mineira de

Atletismo - LMA -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 22/4/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Oswaldo Biagioni Furquim, em 21/3/2008, em Bragança Paulista - SP.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 16/2008 (informando a
abertura de vista dos autos relativos ao Balanço Geral do Estado,
exercício de 2007), do Presidente do Tribunal de Contas - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 2.310 a 2.315/2008 - Requerimentos nºs 2.257 a 2.263/2008 -
Requerimentos da Comissão de Política Agropecuária e outros, dos
Deputados Doutor Viana e outros e Mauri Torres, da Deputada
Rosângela Reis e outros e da Deputada Cecília Ferramenta, do
Deputado Chico Uejo e outros - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Transporte, de Cultura e de Administração Pública e
dos Deputados Elmiro Nascimento (4), Sávio Souza Cruz, Luiz Tadeu
Leite, Adalclever Lopes e Gilberto Abramo - Oradores Inscritos:
Discursos do Deputado Ruy Muniz, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça e dos Deputados Paulo Guedes, Doutor Viana e Roberto
Carvalho - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissões
Especiais para Emitirem Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 43/2008 e sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 44/2008 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Política Agropecuária e outros, da
Deputada Rosângela Reis e outros, da Deputada Cecília Ferramenta,
do Deputado Chico Uejo e outros e do Deputado Doutor Viana e
outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Mauri Torres; aprovação - Requerimento do Deputado Célio
Moreira; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
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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 - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros
- Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - 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 - 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 - 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 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de
1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 16/2008
Do Sr. Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas, comunicando

que, em face da abertura de vista do processo ao Governador do
Estado, ficou interrompido, a partir de 22/4/2008, o prazo para a
emissão do parecer prévio dessa Corte sobre o Balanço Geral do
Estado relativo ao exercício de 2007. (- Anexe-se à Mensagem nº
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191/2008.)
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.310/2008
Declara  de utilidade pública a Associação Nipo-Brasileira de

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

Brasileira de Ipatinga - Anbi -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2008.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga - Anbi -, é

uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica
própria e prazo de duração indeterminado. A instituição tem por
finalidade promover atividades socioculturais, beneficentes, esportivas
e educacionais e ainda promover o intercâmbio e a aproximação
cultural entre Brasil e Japão, bem como preservar seus costumes e
tradições. No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não fará
nenhuma distinção de nacionalidade, raça ou religião. Diante do
exposto, julgamos mais que procedente o título declaratório de
utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce este papel.

- 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 2.311/2008
Altera dispositivos da Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de 2004, que

dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidores
públicos ativo e inativo e pensionista do Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 3º, o inciso VI do art. 6º e o “caput” do art. 7º
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da Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de 2004, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
§ 1º - Para efeito de desconto facultativo, a soma mensal de

consignações facultativas e compulsórias em folha de pagamento de
servidor ou pensionista não poderá exceder a 50% (cinquenta por
cento) de sua remuneração ou provento, deduzidas as vantagens
variáveis.”;

“Art. 6º - (...)
VI - a pedido formal do consignado, independentemente de

aquiescência do consignatário;”;
“Art. 7º - A qualquer momento poderá o Estado descredenciar ou

suspender o credenciamento de entidade consignatária que não
comprovar o atendimento das exigências desta lei, não admitir a
possibilidade de liquidação antecipada do débito, total ou parcial, com
a proporcional redução dos juros e dos demais acréscimos ou
comprovadamente praticar ato lesivo ao consignado, nos termos da
legislação em vigor, observado o contraditório, a ampla defesa e o
regulamento de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas.”.

Art. 2º - Ficam revogados o § 3º do art. 3º e o § 2º do art. 6º da Lei
nº 15.025, de 19 de janeiro de 2004, passando o § 1º do art. 6º a
parágrafo único.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O projeto de lei em epígrafe tem por finalidade alterar a

Lei nº 15.025, de 19/1/2004, que dispõe sobre consignação em folha
de pagamento de servidores públicos ativo e inativo e pensionista do
Estado, fazendo incluir dispositivos que objetivam diminuir os
prejuízos causados aos servidores em virtude das consignações
facultativas. O primeiro dispositivo busca reduzir de 70% para 50% a
soma mensal de consignações facultativas e compulsórias.

Outro dispositivo visa a garantir ao consignador o direito de cancelar
a consignação facultativa independentemente de aquiescência do
consignatário, conforme arbitrariamente prevê o § 2º do art. 6º da
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respectiva lei que pretendemos alterar. O dispositivo em comento
impede qualquer tipo de cancelamento de consignação facultativa por
parte do servidor. Obviamente que o consignatário não irá permitir o
cancelamento da consignação já que esta é a única garantia do
recebimento do crédito. Ocorre que a via adequada para cobrança de
dívidas é a ação judicial pertinente.

O servidor não tem que abrir mão do salário em prol da quitação de
dívidas bancárias. Ademais é público e notório que muitos idosos vêm
passando por vários problemas em virtude de empréstimos
eletrônicos. Muitos deles nem sequer solicitam o serviço e nem sabem
que estão realizando empréstimos bancários. Precisamos coibir estas
práticas abusivas por parte das instituições financeiras e proteger a
parte mais vulnerável da relação de consumo.

No que tange à revogação do § 3º do art. 3º da respectiva lei, temos
por objetivo impedir que determinados órgãos estabeleçam limite
superior ao que pretendemos definir, ou seja, 50 % da remuneração
ou do provento do servidor.

Por último, pretende o Projeto de lei incluir, entre as hipóteses de
descredenciamento ou suspensão de credenciamento de entidade
consignatária, o não-reconhecimento do direito do servidor à
liquidação antecipada do débito, total ou parcial, mediante a redução
proporcional dos juros e dos demais acréscimos.

A esse respeito, é importante destacar que a Lei nº 8.078, de
11/9/90, que contém o Código de Defesa do Consumidor, ao
disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços que envolvam
outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, em
seu art. 52, § 2º, assegura a liquidação antecipada do débito, total ou
parcialmente, com a redução proporcional dos juros e dos demais
acréscimos. Além disso, não resta dúvida quanto à aplicabilidade das
normas de defesa do consumidor às atividades de naturezas bancária,
financeira, de crédito e securitária, nos termos do § 2º do art. 3º do
referido Código.

Pelo exposto conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
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102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.312/2008

Declara de utilidade pública o Lions Clube de Coromandel, com
sede no Município de Coromandel.

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

Coromandel, com sede no Município de Coromandel.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2008.
Zé Maia
Justificação: Integrante da Associação Internacional de Lions

Clubes, a entidade sem fins lucrativos denominada Lions Clube de
Coromandel tem como finalidade a integração daquela comunidade,
fomentando entre os seus integrantes o espírito de compreensão, o
princípio da cidadania e o interesse pelo bem-estar cívico, cultural,
social e moral. Com esse intuito, promove fóruns para a livre
discussão de todos os assuntos de interesse público e atividades
sociais.

Pelo trabalho que desempenha, 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 2.313/2008
Declara de utilidade pública a Associação Amor e Paz, com sede no

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

Paz, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2008.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação Amor e Paz, com sede em Patos de

Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada, de caráter beneficente. Destacam-se entre as suas
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principais finalidades a promoção da assistência social a pessoas
carentes, especialmente crianças e idosos, bem como o auxílio à
comunidade na resolução de seus problemas familiares, sociais, etc.

A referida entidade está em pleno e regular funcionamento desde
1/7/2004, e sua diretoria é composta por pessoas de reconhecida
idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela
Associação Amor e Paz, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.314/2008
Altera a Lei nº 14.629, de 24 de março de 2003, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.629, de 24 de

março de 2003, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - O imóvel descrito no caput deste artigo destinar-

se-à ao funcionamento de escola municipal ou de instituições de
ensino conveniadas com o Município e ao funcionamento de
atividades educativas de interesse do Município.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo possibilitar o melhor

aproveitamento do imóvel e sua adequação às necessidades do
Município de Abaeté, objetivando o atendimento da demanda escolar
e outras atividades educativas de interesse do Município. A doação
possibilitará, ainda, que a Prefeitura Municipal de Abaeté possa
efetuar investimentos para a melhoria e a ampliação do prédio
existente no referido imóvel.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.
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- 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 2.315/2008
Declara de utilidade pública a Associação Civil Favela É Isso Aí,

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 Civil

Favela É Isso Aí, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: A entidade supra mencionada é uma associação

voltada para os interesses das pessoas moradoras de vilas e favelas e
contribui para a sua inserção social com a promoção de atividades
artísticas e culturais desenvolvidas por esse segmento da sociedade.
De acordo com sua documentação, está em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano e seus dirigentes são pessoas de
reputação ilibada, com o que cumpre as exigências legais. Portanto, a
Associação Civil Favela É Isso Aí é merecedora do título que a tornará
de utilidade pública estadual.

Por essa razão, solicito aos nobres pares desta Casa a aprovação
do projeto em tela.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.257/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Cel. PM James Ferreira
Santos por sua posse como Juiz do Tribunal de Justiça Militar do
Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.258/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de
Lavras - Ufla - pelo transcurso do 100º aniversário de sua fundação. (-
À Comissão de Educação.)

Nº 2.259/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso à União Espírita Mineira - UEM -
pelo transcurso do 100º aniversário de sua fundação. (- À Comissão
de Cultura.)

Nº 2.260/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao “Jornal Nossa História” pelo
transcurso do 8º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.261/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Curvelo Esporte Clube pelo
transcurso do 70º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.262/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Centro de Documentação
Científica da Associação Médica de Minas Gerais - CDC-AMMG- pelo
transcurso do 11º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.263/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso às Centrais de Abastecimento de
Minas Gerais S.A. - Ceasa-MG - pelo transcurso do 38º aniversário de
sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Política Agropecuária e outros, dos Deputados Doutor Viana e
outros e Mauri Torres, da Deputada Rosângela Reis e outros e da
Deputada Cecília Ferramenta, do Deputado Chico Uejo e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Cultura e de Administração Pública e dos
Deputados Elmiro Nascimento (4), Sávio Souza Cruz, Luiz Tadeu
Leite, Adalclever Lopes e Gilberto Abramo.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, anuncia a todos
os colegas e a todos que nos acompanham que dia 18, última sexta-
feira, foi o aniversário da Deputada Rosângela Reis, a quem
desejamos muitas felicidades, muitas bênçãos e graças divinas para a
sua vida particular e também profissional, na sua missão de
representar o povo na vida pública.

Oradores Inscritos
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.
O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,

para mim é uma alegria ocupar novamente esta tribuna e trazer boas
notícias para o povo mineiro. Inicialmente, quero agradecer ao nosso
Governador Aécio Neves por ter contemplado, além de nós, vários
outros colegas com a Medalha da Inconfidência. É a maior honraria de
Minas Gerais. Foi uma festa linda, e Minas Gerais mostrou para o
Brasil como fazer política. Faz uma política de união, uma política de
resultados, sem se importar com a cor partidária, mas com os
propósitos e com o ideal. Foi uma festa que marcou época, uma das
melhores solenidades de 21 de abril. Está de parabéns toda a equipe
do governo, todos os colegas que receberam, todos os
homenageados com essa honraria do governo de Minas.

Quero, também, Sr. Presidente, falar um pouco do encontro
realizado em Montes Claros na última quinta-feira, o grande encontro
do PSDB com os partidos DEM, PR, PSDC, e outros, formando a
grande frente que participará neste ano das eleições municipais. No
encontro tivemos a presença de mais de 200 lideranças, candidatos a
Vereadores, membros de diretórios. Naquela oportunidade, o PSDB
hipotecou total apoio à futura candidatura do Democratas em Montes
Claros. Qualquer que seja o nome escolhido, do Deputado Jairo
Ataíde, deste Deputado, vamos estar unidos para fazer com que
Montes Claros volte ao progresso, volte a ter seu desenvolvimento
econômico. Temos de acabar com esse tempo de imobilismo, com
esse tempo de incompetência e de pouco resultado para o nosso
povo.

Sr. Presidente, o objeto mais importante da nosso fala aqui, hoje, é
exatamente o pacto federativo que está sendo discutido com a
reforma tributária encaminhada ao Congresso Nacional. É importante
todos compreendermos como se dá a distribuição dos tributos no
nosso país. Há uma grande centralização dos tributos. Cerca de 70%
de todos os impostos ficam com a União, e 17% são distribuídos para
todos os Estados e para o Distrito Federal, ficando apenas 13% nos
Municípios, onde os cidadãos moram. Tem de haver uma inversão;
tem de haver uma distribuição maior de recursos da carga tributária do
Brasil para todos os entes federativos, principalmente para os
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Municípios. Todos sabem que a carga tributária no Brasil chega a
38%, 39%, 40%. Isso quer dizer, amigos que estão nos
acompanhando pela TV Assembléia, que, a cada R$100,00 que
circulam neste país, R$40,00 ficam com o sócio majoritário, que é o
governo. Desses R$40,00, cerca de R$28,00 ficam no governo
federal, e 17% vão para os governos estaduais.

É preciso realmente mudar isso, desonerar a carga tributária no
Brasil, reduzi-la. O DEM, por exemplo, uniu-se a outros partidos no
Senado e derrotou a CPMF. Esse é um bom exemplo. Temos de
reduzir outros tributos que oneram a produção no Brasil. Reduzindo a
carga tributária, fazendo uma distribuição adequada dos impostos,
combatendo a corrupção, realmente o nosso país poderá desenvolver-
se muito mais.

Temos um projeto importante do nosso colega Deputado Dinis
Pinheiro, que trata do ICMS Solidário. Solicitamos, aliás, à Presidência
e à Mesa agilidade na tramitação desse projeto, pois realmente trará
mais verbas e recursos para os Municípios, a fim de investirmos mais
em educação e em saúde.

Com a necessária repactuação da reforma tributária, precisamos de
fato implantar programas que dêem resultados.

Trago a V. Exas. o exemplo de um grande programa que está sendo
desenvolvido pelo governo do DEM no Distrito Federal, em Brasília. O
nosso Governador Arruda, juntamente com o nosso Vice-Governador
Paulo Otávio, por intermédio do grande brasileiro Alceni Guerra,
conseguiram implementar em Brasília, em tempo recorde, a educação
integral, que está funcionando maravilhosamente bem. Trata-se de um
projeto que possibilita a educação a todas as crianças do Distrito
Federal durante a manhã e a tarde. Isso, meus amigos, foi feito sem a
construção de nenhuma nova sala de aula, usando-se a inteligência, a
inclusão de voluntários e de universitários. Esse foi o cerne da
implantação do referido projeto lá.

Um aspecto importante nesse projeto diz respeito à valorização do
professor, que hoje ganha em torno de R$3.000,00 por jornada de 40
horas. É o maior salário de professor da educação básica no País. Os
mesmos impostos que existem no Distrito Federal existem aqui em
Minas Gerais, em Montes Claros, em Sete Lagoas e em outros
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Municípios. Portanto, é possível valorizar os professores. Isso prova
que, com os recursos que temos, é possível fazer bem feito. Se
pudermos reformar, fazer uma partilha nova do bolo tributário,
beneficiando ainda mais os Municípios, teremos um Brasil que
avançará mais por meio do investimento na educação e na saúde.

Quero informar-lhes que, nos últimos cinco anos, apesar de todas as
dificuldades, houve um acréscimo na receita dos Municípios em torno
de 26%, no que diz respeito aos repasses, o que equivale a mais ou
menos R$40.000.000.000,00. No entanto, não houve contrapartida
correspondente em investimentos em educação, saúde, segurança e
esporte por parte dos Municípios. Vemos, então, que a arrecadação
está aumentando, mas os Prefeitos não estão gastando bem, não
estão destinando esses recursos de forma adequada. Assim, é
importante aumentar os repasses de recursos para os Municípios,
mas eles devem refletir em aumento de investimento, principalmente
na educação e na saúde. Não adianta repassar mais recursos e eles
aumentarem a sua folha de pagamento, contratarem mais e mais
pessoas, principalmente em época de eleições como agora. Muitos
Prefeitos estão-se candidatando à reeleição e enchendo as
Prefeituras de pessoas, o que onera cada vez mais o contribuinte e
presta menor serviço ao povo das cidades. Assim, é importante
aumentar as verbas para os Municípios, mas é necessário aumentar a
eficiência da gestão. Cito muito o exemplo da saúde. Não adianta
regulamentarmos a Emenda nº 29, disponibilizar mais
R$10.000.000.000,00 para a saúde se esses recursos não forem
aplicados na implantação de 100% do Programa Saúde da Família -
PSF - no Brasil. Se quisermos fazer uma saúde de qualidade, temos
de investir em programa preventivo.

Programa comprovadamente eficiente e que dá resultados é o PSF,
em que o médico cuida de 3 mil, 4 mil pessoas de determinado
território, juntamente com enfermeiros, com técnicos de enfermagem,
com agentes comunitários, que cuidam das pessoas, evitam
epidemias de dengue e que pessoas que sofram, por exemplo, de
hipertensão tenham sua doença agravada, de modo a não serem
vítimas de derrames, de AVCs ou de insuficiência renal. É preciso
cuidar das pessoas, como dos diabéticos, antes de aparecerem as
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complicações, por meio da implantação de 100% do PSF.
Em minha cidade, Montes Claros, há 350 mil habitantes. Caberiam

lá, tranqüilamente, 100 equipes do PSF. No entanto, ficam patinando
por aquele Município cerca de 45 equipes. Pagam ao médico o
pequeno salário de R$4.000,00. Não é possível encontrar médico que
aceite trabalhar por esse valor. São necessários investimentos, é
preciso pagar bem a esse profissional, assim como aos enfermeiros,
para que todas as equipes fiquem bem estruturadas. Se isso for feito,
teremos uma saúde muito melhor, e o investimento será adequado.

É preciso maior repasse de recursos para os Municípios, e, por
intermédio do ICMS Solidário, isso será possível. Por meio da reforma
tributária e desse novo pacto federativo, poderemos ter, por exemplo,
40% dos recursos para a União, 30% para os Estados, 30% para os
Municípios. Com uma divisão desse tipo, os Municípios avançarão e
poderão fazer muito mais por seus cidadãos. Como já disse, o maior
investimento dos recursos do Município precisa ser em saúde, em
educação, em segurança e em geração de trabalho e renda. No início
de maio desenvolveremos um grande programa de capacitação
profissional, juntamente com o governo de Minas e com a Secretaria
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
do Mucuri e do Norte de Minas. Levaremos qualificação profissional
para muitas cidades do Norte de Minas, e será uma qualificação
diferenciada, porque esta, ao mesmo tempo em que formar, em que
capacitar a pessoa, deixará produtos para a comunidade, como a
melhoria habitacional e dos equipamentos urbanos. O governo Aécio
Neves estará investindo mais ainda no Norte de Minas e no Vale do
Jequitinhonha. Para isso, precisa-se de recursos. Tal como fez o
Governador Aécio Neves no Estado de Minas, os Prefeitos precisam
agir, ou seja, devem enxugar a máquina e atrair investimentos
produtivos para que haja desenvolvimento econômico, que implica
geração de mais empregos e arrecadação de mais impostos. Dessa
maneira, o Estado e o País crescerão muito mais. Concedo aparte ao
colega Deputado Paulo Guedes, companheiro da bancada do Norte.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo-o, Deputado
Ruy Muniz, pela forma como tem defendido nossa região nesta Casa.
V. Exa. é um Deputado jovem e aguerrido, que tem contribuído muito
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para o desenvolvimento do Norte de Minas.
Aproveito um pouco seu espaço para tratar de um assunto

importante, no qual V. Exa. tocou: o ICMS Solidário. Ontem falei sobre
esse tema e voltarei a falar sobre ele ainda hoje, em razão de sua
importância. Esperamos que a Mesa desta Casa tome uma atitude
para que esse projeto seja colocado em votação. Ele já foi aprovado
em 1º turno e retirado de pauta no final do ano passado, com a
promessa e a garantia de que, no início deste ano, seria colocado
novamente em pauta. Já estamos no final de abril e, até agora, não se
tocou no assunto. Pior, a comissão criada para fazer os ajustes
necessários é muito desproporcional. Setenta e dois Deputados
subscreveram apoio a esse projeto, e, dos 11 Deputados da
comissão, se não me engano, 8 são de Municípios grandes, que
arrecadam muito. Assim, não há interesse em que esse projeto
avance nesta Casa.

Deputado Ruy Muniz, agradeço-lhe tratar desse assunto, bem como
somar forças junto à bancada do Norte e aos demais Deputados que
defendem os Municípios mais pobres de Minas Gerais, a fim de que a
distribuição do ICMS neste Estado seja feita de forma correta, justa,
igualitária, e não da maneira como está sendo feita, beneficiando
poucos em detrimento da maioria do povo mineiro. Obrigado.

O Deputado Ruy Muniz - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Para
finalizar, relembro que a nova distribuição do ICMS é importante, mas
pedimos ao Governador, ao Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Dr. Márcio, ao Idene, ao Indi, enfim, a todos os órgãos
que apóiam o desenvolvimento que levem empreendimentos para
Montes Claros, para o Norte de Minas e para o Vale do Jequitinhonha.
Em breve, anunciaremos que o Norte de Minas receberá essa grande
indústria eletroeletrônica, que gerará muitos empregos para o nosso
povo e ICMS para o nosso Estado. Ademais, receberá várias
indústrias farmacêuticas e, talvez, uma grande indústria de celulose.
Portanto, estamos no início de um novo tempo. O crescimento de
Minas está acima da média nacional; queremos que o Norte de Minas
acompanhe esse desenvolvimento. Agradeço a todos a atenção.
Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia
Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, público presente, telespectadores da TV
Assembléia, funcionários, pessoal da área de comunicação e dos
gabinetes, é um prazer estar aqui novamente para fazer,
antecipadamente, uma homenagem especial, já que amanhã, dia 24
de abril, é o Dia Internacional do Trabalhador Jovem. Não me poderia
silenciar diante de uma data tão expressiva, uma vez que os jovens de
hoje serão os homens e as mulheres de amanhã.

Como já salientei, amanhã, dia 24 de abril, comemoraremos o Dia
Internacional do Trabalhador Jovem. E é com imenso prazer que
ocupo esta tribuna para parabenizar todos os jovens que trabalham
neste país. Gostaria de falar a cada jovem individualmente como se
fala a um amigo, olhos nos olhos, cara a cara, coração a coração.
Falo, especialmente, aos nossos queridos trabalhadores mirins da
Associação Profissionalizante do Menor – Assprom -, que atuam
brilhantemente aqui na Assembléia Legislativa.

Queridos amigos funcionários da Assprom que estão agora nos
corredores, elevadores, gabinetes, vocês que estão nos ouvindo
recebam minha homenagem e minha gratidão, em nome de todos os
Deputados e funcionários desta Casa.

No dia dedicado ao trabalhador jovem é necessário que se faça uma
reflexão sobre a atual situação do jovem e que se façam alguns
questionamentos. O que é ser jovem? Viver a juventude, Deputado
Gustavo Valadares e demais amigos, é viver uma fase da vida mais
ou menos indefinida, na qual o ser humano se encontra em processo
de formação e construção de perspectivas de estabilidade para a sua
vida.

Trata-se, portanto, meus amigos, de um momento de grande
expectativa e de grande apreensão em relação ao futuro,
normalmente uma fase caracterizada por uma postura de inquietação
e irreverência. Muitas vezes, não entendemos a atitude do jovem,
apesar de ser correta, condizente com a fase de vida que ele leva.

É nessa fase da vida que se manifestam, com maior intensidade, os
problemas existenciais do ser humano, pois é nesse período de
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juventude que as pessoas realizam as grandes escolhas de suas
vidas e, entre elas, a profissão. E por que não dizer, é nessa fase da
juventude que os jovens descobrem a sua aptidão sexual. E quantas
famílias não entendem e levam o jovem a um desespero total, tanto o
jovem homem quanto a jovem mulher.

Eles têm de enfrentar, por isso, muitos desafios. Encontrar o
primeiro emprego é um deles, isso não é uma tarefa das mais fáceis.
Dados do último censo comprovam que temos 11 milhões de
brasileiros que procuram um lugar no mercado de trabalho. Imaginem,
para os jovens, encontrar uma vaga no meio de um ambiente tão
complicado.

A falta de experiência é outra grande barreira para o jovem
conseguir o trabalho. Se para quem tem experiência o emprego está
difícil, imagine só para quem está começando. Só muita persistência,
preparo e conhecimento de algumas regras poderão ajudar a dar o
empurrão inicial nesses jovens.

As empresas, na hora da contratação, aumentaram as exigências.
Conclusão: quem nunca trabalhou vai ter que dar um duro danado
para conseguir a primeira chance.

Outra dificuldade da juventude é a exigência da escolaridade.
Temos escolas públicas para todo lado. Temos escolas particulares,
também. E, ao lado das particulares, escolas públicas de qualidade. É,
de fato, essa exigência da escolaridade que deve ser uma
preocupação fundamental do jovem na preparação do seu futuro, para
que ele tenha uma formação sólida capaz de dominar o conhecimento
básico e ainda saiba discernir os conhecimentos científicos dos
conhecimentos populares.

Conhecer programas de computador, ter um português correto,
dominar talvez uma segunda língua e muita disposição para o trabalho
são princípios básicos exigidos para o mercado de trabalho. Muitas
vezes os próprios pais, a própria família e os adultos não dão o
exemplo necessário que a juventude precisa para consolidar a sua
posição de cidadão no mundo de hoje. Hoje, os jovens não só
enfrentam maiores dificuldades para encontrar um emprego de
qualquer tipo, mas também para ocupar empregos decentes e
produtivos. Eles tendem a trabalhar mais horas e com menores
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salários, e têm pouca segurança no trabalho. Quando em uma
empresa vão demitir, os primeiros a serem demitidos são os jovens.
Não se leva em consideração que, às vezes, esse jovem é arrimo de
família.

É urgente, meus amigos Deputados e Deputadas e pessoal que me
escuta pela TV Assembléia, que se criem políticas públicas voltadas
para a inserção do jovem no mercado do trabalho. É necessário,
extremamente necessário que haja uma parceria público-privada para
a efetivação dessas políticas públicas. Não só o governo é obrigado a
preparar os jovens, é preciso também que os empresários entendam
que o governo sozinho não soluciona problema de desemprego.

Vamos trabalhar em conjunto para proporcionar à nossa juventude o
trabalho decente que ela merece, para que tenha uma grande
participação em nossa sociedade. Como Prefeita de minha cidade,
estabeleci uma parceria fantástica com o Senai e com os empresários
locais. Fizemos o Adolescente Cidadão, acabamos com o guarda-
mirim e demos aos jovens uma carteira assinada, determinando o
primeiro emprego. Eles eram obrigados a fazer cursos no Senai para
tornarem-se profissionais. Para possibilitar um futuro brilhante aos
Estados, às cidades, ao País e ao mundo, não posso pensar outra
forma senão garantir que a juventude tenha trabalho decente e
produtivo.

Aqui em Minas podemos citar dois grandes programas que têm
ajudado muito a juventude a se preparar para o mercado de trabalho.
O primeiro é o Programa de Educação Profissionalizante - PEP -, em
que os alunos de ensino médio que já concluíram o 2º ano irão
profissionalizar-se num curso paralelo, terminando o 3º ano e fazendo
os cursos autorizados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria
de Educação, condizentes com a realidade do lugar onde moram. O
segundo programa é o Valores de Minas - não sei se os Deputados e
as Deputadas já tiveram oportunidade de conhecê-lo -, em que se
buscam talentos da juventude por meio da arte e se encontram muitos
jovens que ingressaram na dança, no teatro, no folclore e estão
comprometidos, fora do horário escolar, com esse trabalho que lhes
dará um futuro.

Portanto, o nosso compromisso com essa juventude de amanhã é
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muito grande. Aqui nesta Casa, meus queridos amigos e
companheiros, os jovens que trabalham na Assprom - sem eles,
teríamos muita dificuldade em nosso gabinete - precisam ser tratados
com muito respeito e dignidade. São cidadãos que verão em nós,
parlamentares, exemplos para que, quem sabe no futuro, por
conhecerem a Casa, possam ser os futuros parlamentares. Há muita
reclamação por parte deles porque determinadas pessoas não os
tratam com o respeito que merecem. Mais uma vez, parabenizamos
esses jovens, que desde cedo estão aprendendo o valor do trabalho,
são criativos, têm muita vontade de aprender, não têm medo de ir à
luta e estão matando um leão por dia para conquistar um lugar ao sol.

Parabéns, jovens de nossa Casa, parabéns jovens de toda Minas
Gerais, parabéns jovens que estão nos ouvindo agora. Queremos
deixar para vocês um mundo muito melhor do que deixaram para nós.
Tenham certeza de que lutaremos por isso e que esta Casa haverá de
ter, assim como São Paulo, Maranhão e outros Estados do Brasil,
legislações para embasar a vida dos jovens e lhes dar sustentação
para o preparo no futuro. É com muito orgulho que digo, mais uma
vez, que comemorar o dia da juventude trabalhadora é comemorar o
futuro e o dia de amanhã. Um abraço para todos. Muito obrigada.

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

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, caro amigo Deputado
Doutor Viana; Sras. Deputadas e Srs. Deputados; Deputada
Rosângela Reis, a quem também parabenizo pela passagem de seu
aniversário, desejando-lhe muito sucesso e felicidade na vida política;
demais presentes e todos os mineiros que nos acompanham pela TV
Assembléia.

Estamos novamente ocupando esta tribuna, visto que já fizemos
isso ontem e vamos continuar fazendo no decorrer da semana e, se
for preciso, no decorrer do mês, para chamar a atenção e cobrar da
Mesa desta Casa que tome uma atitude e que nos atenda no pleito
que não é só deste Deputado, mas um pleito que tem o apoio de 62
Deputados desta Casa, ou seja, a grande maioria. O pedido que
fazemos é que esta Mesa coloque novamente na pauta de votação,
para que seja votado em 2º turno, o Projeto de Lei nº 637, do
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Deputado Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a redistribuição do ICMS
em Minas Gerais, o conhecido e batizado ICMS Solidário. Isso se faz
necessário, Sr. Presidente, porque é inadmissível e inaceitável a
forma como vêm sendo distribuídos hoje os recursos, fruto do trabalho
de todos os mineiros, dos quatro cantos do Estado, os quais o Estado
arrecada do ICMS. Isso porque não existe tratamento diferenciado na
hora de pagar os impostos. Os mesmos impostos pagos pelo pessoal
de Manga, Januária, Bonito de Minas, São Francisco, dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, e também do Noroeste, são os mesmos
impostos que paga a população da Região Metropolitana. No entanto,
na hora de distribuir esses recursos, aí sim, o povo daqui, das cidades
mais ricas, é que leva grande parte do bolo. Por isso não podemos
continuar admitindo que apenas uma cidade ou poucas cidades do
nosso Estado fiquem com mais de 90% de tudo o que este Estado
arrecada, deixando as regiões mais pobres de Minas, como o
Noroeste, o Jequitinhonha, o Mucuri e o Norte de Minas, de pires na
mão. Portanto, fica aqui esse chamado, esse apelo à Mesa e a todos
os integrantes desta Casa, para que esse projeto seja novamente
apreciado pela Casa em 2º turno. O importante disso tudo é que
vamos mexer em apenas 5% do ICMS, até porque o restante não
mais pode ser mexido. Portanto, as cidades de Betim, Contagem,
Uberlândia e outras cidades ricas do nosso Estado não precisam ter
medo de perder, porque elas não vão perder nada. Os dados estão
provando que eles não perderão nada, até porque, com a recuperação
econômica que o País vive, com o crescimento do PIB, das
exportações e da produção - e esses Municípios são os maiores
produtores, portanto os que mais ganham com a elevação do PIB -,
eles não perderão nada. Vão apenas deixar de ganhar alguma coisa,
mas, quanto a perder, jamais.

No entanto, isso é fundamental para os Municípios da região mais
pobre do Estado, esta Casa deve manifestar-se, e não podemos
aceitar que a vontade de 62 Deputados que subscreveram esse
projeto fique em segundo plano, e que o interesse de apenas meia
dúzia de Deputados deixe esse projeto paralisado e engavetado
desde o ano passado. Havia um acordo do Plenário e da Mesa de
que, ao retirar o projeto de pauta no final do ano passado, ele seria
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colocado em votação no início deste ano. Já estamos no final do mês
de abril, e ninguém tocou no assunto. Portanto estamos fazendo esse
apelo para que possamos devolver pelo menos um pouco para essas
regiões. Redistribuir esses 5% ainda é muito pouco, porque o Norte de
Minas merece mais, os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri merecem
mais, o Noroeste e outras cidades, como Ribeirão das Neves,
merecem mais. Todos são prejudicados pela forma como o ICMS vem
sendo distribuído neste Estado. É um escândalo que não podemos
continuar aceitando. Minas Gerais é de todos os mineiros.

Nesta semana em que comemoramos a Independência no Brasil e a
Inconfidência Mineira, lembrando Tiradentes, está na hora de esta
Casa ser republicana, ser uma Casa que pensa em Minas, mas que
olha para os quatro cantos do Estado. Minas Gerais não é só a
Região Metropolitana, nem só o Triângulo Mineiro. Minas Gerais
também é o Norte de Minas, o Noroeste, os Vales do Jequitinhonha e
do Mucuri, e essas regiões precisam ser tratadas com respeito. Ou
tratam nossas regiões com respeito ou esta Casa deveria fazer um
grande favor ao nosso povo, propondo ao Congresso Nacional a
divisão de Minas. Vamos criar o Estado de Minas do Norte, porque
não dá para conviver com esse tratamento desigual, onde as riquezas
de Minas ficam apenas nas mãos de uma pequena minoria, de poucas
cidades. O Norte de Minas, os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri
têm de reagir. Nossa região não agüenta mais ficar apenas na
situação de exportadora de mão-de-obra barata, de gente para cortar
cana e colher café no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro. O nosso
povo também merece dignidade. Esta Casa pode dar essa dignidade,
começando a fazer uma distribuição justa dos recursos de Minas.
Esses 5%, que para muita gente não são nada, para o Norte de Minas
e para o Vale do Jequitinhonha são muita coisa. Ou seja,
R$20.000,00, R$30.000,00, R$50.000,00, R$100.000,00 por mês não
fazem falta nenhuma para Betim, Contagem, Uberlândia ou Ipatinga,
mas fazem muita falta para Januária e São Francisco, fazem muita
falta para cidades pobres como Varzelândia, Ibiracatu, Mirabela,
Montalvânia, Juvenília, Bonito de Minas, Salinas e cidades do Vale do
Jequitinhonha. Tantas cidades que estão vivendo apenas do repasse
do FPM. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, esses
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Municípios ainda têm de sustentar e assumir a responsabilidade que é
do Estado em várias tarefas. O transporte escolar não funcionaria
nessas regiões se não fossem os recursos minguados dessas
Prefeituras. A viatura da Polícia Militar não funciona em Manga nem
em nenhuma cidade do Norte de Minas, se a Prefeitura não der a
gasolina. A delegacia não abre, se a Prefeitura não ceder os
funcionários para a delegacia e para o fórum. A Emater não funciona,
se a Prefeitura não assinar o convênio para fazer o repasse. Portanto,
o mínimo que esta Casa deveria fazer seria votar o projeto de
redistribuição do ICMS. Ainda seria pouco, mas seria ao menos,
Deputado Doutor Viana, um sinal de que nós, esta Casa, esta
legislatura, estamos preocupados com os ideais de Minas Gerais, que
são os ideais da Inconfidência, a distribuição justa. Muitas vezes vi o
Deputado Getúlio Neiva fazer essa defesa e aproveito para dizer ao
Deputado que temos de fazer uma corrente, unir os Deputados do
Mucuri, do Norte de Minas e do Jequitinhonha e os outros - somando
62 - que assinaram e subscreveram apoio a esse projeto. É
inadmissível que a maioria se cale diante de uma pequena minoria
que defende os Municípios ricos e poderosos, que ficam com quase
90% de tudo o que este Estado produz.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Paulo Guedes, V.
Exa. faz neste momento um pronunciamento muito importante para
todo o Estado de Minas Gerais, importante não apenas para as
cidades e regiões mais pobres, mas também para as demais cidades,
as chamadas cidades ricas, porque, na verdade, enquanto formos
muito pobres, seremos um peso nas costas dos cidadãos que moram
nessas cidades. Até pelo critério da justiça distributiva, é necessário
fazer essa redistribuição. Fui indicado coordenador do grupo de
trabalho do ICMS Solidário e confesso a V. Exa. que tenho encontrado
dificuldade em fazer esse projeto andar nas comissões. Mas,
naturalmente, após o pronunciamento de V. Exa. e de sua decisão de
ajudar a todos nós, do Norte, do Nordeste e do Noroeste de Minas,
vamos ter de conversar com os Presidentes das comissões para
acelerar o andamento do projeto. Tenho absoluta convicção de que o
Governador Aécio Neves, com quem estive conversando a respeito do
assunto, não é contra o projeto; apenas acha que deveríamos
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melhorá-lo um pouco. No entanto, acho que não podemos abrir mão
de muito mais, e é preciso que estabeleçamos o comportamento desta
Casa de colocar em votação esse projeto. V. Exa. está com toda
razão. Tem o meu apoio e suporte, e, provocados por V. Exa., vamos
tentar acelerar o projeto. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,

também gostaria de parabenizar V. Exa. por abordar assunto tão
importante. Também nós, do PHS, temos como prioridade a realidade
da desigualdade regional, que não é simplesmente uma desigualdade
entre as cidades, mas entre sua população, porque toda essa
dificuldade, toda essa problemática acaba refletindo nos cidadãos, nos
habitantes dos Municípios.

Estamos juntos em alguns Municípios e, como V. Exa. tem
acompanhado, nós, do PHS, temos sempre abordado esse assunto
da distribuição mais justa. Assim, aproveito o aparte que V. Exa. me
concede para dizer que esse tema também será abordado na
convenção nacional do PHS, no próximo domingo, que será realizada
em Belo Horizonte, cidade escolhida justamente pela importância no
cenário nacional da política de Minas Gerais. Aproveito ainda para
convidar o Deputado, que tem sido um defensor desse projeto, a estar
conosco neste domingo, na convenção nacional do PHS, quando toda
a diretoria do Partido estará na Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, das 9 às 13 horas. Mais uma vez, parabenizo V. Exa.,
desejando-lhe força e coragem para levantar a voz nos quatro cantos
de Minas Gerais, buscando o crescimento justo de todo o nosso
Estado. Obrigado.
  O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Eros Biondini,
faremos o possível para estar presente a essa convenção. Antes de
encerrar o nosso pronunciamento, deixo mais uma vez este pedido,
ou melhor, mais do que um pedido, este apelo das regiões mais
pobres. Nós, que representamos essas regiões, Presidente Doutor
Viana, que também é votado em uma região que será muito
beneficiada com esse projeto, temos de unir as nossas forças. Não
podemos deixar que aleguem que este é um ano eleitoral e isso vai
prejudicar meia dúzia de Deputados, que vão ficar em dificuldades.
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Somos eleitos para discutir, e esta Casa não pode ter medo de discutir
as coisas. Se formos esperar passar o ano eleitoral, perdemos a
metade da legislatura, pois há eleições de dois em dois anos, e somos
eleitos para trabalhar durante quatro anos. Portanto não há desculpa,
não há motivo para não se incluir esse projeto em pauta, para que
seja votado, discutido e aprovado. Dessa forma, que seja feita justiça
com as regiões mais pobres de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
Presidente em exercício, Srs. Deputados, imprensa, funcionários da
Casa, público que nos assiste das galerias e pela TV Assembléia,
boa-tarde. Parabenizo o Deputado Paulo Guedes por sua corajosa
proclamação e cobrança da necessidade de se discutir
exaustivamente o projeto do ICMS Solidário e até colocá-lo em
votação. Como o próprio nome diz, trata-se da distribuição solidária
mais harmônica, equânime e justa possível de ser feita, distribuindo
mais. Quero até dizer aos nobres colegas Paulo Guedes e Getúlio
Neiva, dois grandes defensores do projeto, que ele tem a maioria
absoluta dos Deputados desta Casa. Então vamos trabalhar nessa
lógica, para que se cumpra justiça.

Também cumprindo justiça, quero alertar que, conhecedor da
realidade difícil do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, o
Governador Aécio Neves criou uma secretaria especializada,
extraordinária, específica, para dedicar todo o seu trabalho à
promoção social, ao desenvolvimento econômico sustentável dessa
região, desse canto de Minas Gerais. Justiça seja feita, o Governador
tem esse carinho todo especial, assim como todos nós aqui temos o
respeito e a vontade de ver o desenvolvimento pleno e real no Norte,
no Jequitinhonha e no Mucuri.

Separando as coisas, quero também dizer da necessidade de se
fazer essa melhor distribuição. Isso é patente, e aprovamos. Tanto
que venho falar de um assunto em que essa distribuição tem de ser
mais equânime e justa, que é em relação à CFEM e aos “royalties”. O
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia, ontem, fez
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o lançamento preparatório do seminário legislativo “Minas de Minas”.
O lançamento oficial foi feito ontem à tarde, na Casa, e hoje ele já se
está iniciando por todo o Estado, indo a várias regiões, em cidades-
pólos mineradoras e minerárias, para trazer subsídios ao seminário,
que será realizado de 9 a 12 de junho, nesta Casa, com a participação
da Assembléia, das cidades, dos representantes das empresas do
setor produtivo, das ONGs, dos ambientalistas. Vamos todos discutir
aqui, durante três dias, as necessidades, os problemas, tudo que
deveremos fazer para termos, em Minas Gerais, uma política
minerária, uma política para o setor extrativo mineral. Política essa
que poderá servir para o próprio País, quem sabe até indicando, a
partir daqui, a criação de uma agência reguladora do setor mineral, do
setor de produção de petróleo e gás no País, que não existe. Portanto,
é preciso nos debruçarmos sobre esse assunto com mais intensidade.

Gostaria de parabenizar o Presidente da Assembléia, todos nós que
estamos empenhados e os Consultores desta Casa, que, com outros
assessores, trabalharam tanto para organizar esse seminário. Além
disso, solicitar à iniciativa privada, aos representantes do setor
produtivo e a todos que venham aqui e participem ativamente, dando
suas sugestões, pois são os grandes responsáveis pelo
desenvolvimento e pela criação de emprego e de geração de renda. É
preciso que, cada vez mais, tomem consciência da responsabilidade
social e de sustentabilidade ambiental - aliás, eles já as têm. Tudo
isso a partir do lançamento preparatório do seminário, ontem, nesta
Casa. Com as visitas que faremos às cidades e às regiões de Minas
Gerais durante esses quase dois meses, temos certeza de que
traremos subsídios e enriqueceremos esse seminário durante três
dias - de 9 a 12 de junho -, na Assembléia, sobre as questões
minerárias de Minas Gerais, responsável por 44% da produção
mineral no País. Portanto, praticamente 50% dessa produção é do
nosso Estado. Por ter essa característica tão forte, está estampado
“Minas” no nome do nosso Estado.

Quero também parabenizar a Comissão de Finanças do Senado
Federal. Estive assistindo à formação de uma subcomissão nessa
Comissão, presidida pelo Senador Aloizio Mercadante, que não é do
meu partido. Todavia, não deixa de merecer o meu aplauso e
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reconhecimento pela importância do que estão fazendo, que é criar
uma subcomissão econômica dentro da Comissão de Economia do
Senado para estudar e diagnosticar uma situação ainda melhor de
distribuição dos “royalties” de petróleo no Fundo de Participação em
âmbito nacional. Não é possível também que “royalties” de petróleo,
que têm um volume grande de recursos financeiros, fique nas mãos
de 16 cidades que produzem petróleo no País. Aliás, elas são
produtoras de 90% do petróleo no País e pegam um volume imenso
de recursos. Por exemplo, podemos citar a cidade de Campos, que,
por mês, tem aproximadamente R$80.000.000,00 do seu orçamento e
ainda R$600.000.000,00 a mais, por mês, oriundos dos “royalties” de
petróleo. Esse é um recurso extraordinário. Enquanto o Prefeito não
sabe como gastá-lo, outros Municípios e Estados têm carências
extraordinárias. Uma melhor distribuição faria com que esses recursos
se transformassem em melhoramentos das condições de vida do povo
brasileiro nos quatro cantos deste país.

Está de parabéns a Comissão de Finanças e Economia do Senado,
que está criando essa subcomissão para elaborar um estudo
profundo, sem cor partidária e de reavaliação da distribuição dos
“royalties” de petróleo e gás no País.

Na Bacia de Santos, no meio do mar, acabaram de descobrir mais
um poço de petróleo e de gás, que é extraordinário, com capacidade
produtiva ainda não calculada. Portanto, a qualquer momento, a
cidade de Santos poderá receber R$1.000.000.000,00, ou mais, de
“royalties”, daqui a cinco anos, quando o poço estiver em total
produção. Claro que não é por aí.

Apesar de ter sido descoberto em pleno mar, esse poço não causa
tanta depreciação ambiental como as minerações que degradam as
cidades e precisam ter também mais recursos. Então, é preciso que
haja uma melhor distribuição desses “royalties” no FPM para atingir os
mais de 5.500 Municípios do País. Deixo, então, essa observação.

Já para os Municípios produtores de minérios, é preciso que haja
uma melhor distribuição da Contribuição Financeira sobre Exploração
Mineral - CFEM - para esses Municípios. Hoje, 2% do lucro líquido
dessas empresas mineradoras vão para os Municípios. Há um projeto
de lei do Deputado José Fernando Aparecido para que essa
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contribuição seja de pelo menos 5% do valor bruto do minério retirado
para que os Municípios produtores de minério busquem o
desenvolvimento, preparando-se para o futuro, pois sabemos que toda
produção mineral é limitada, possui um período de exaustão. Em um
determinado tempo, essa produção de minério se exaure, e o
Município poderá não ter uma estrutura bem consolidada, vindo a
sofrer problemas mais sérios de carências para a sua população.

Somos também a favor desse estudo, desse projeto de lei, que ele
seja analisado. Os lucros das empresas são fabulosos, e é preciso
que haja essa distribuição, que fique um pouco nos Municípios que se
sentem degradados na sua estrutura ambiental, diferentemente do
mar, que é uma fonte infindável de valor, de riquezas. Uma plataforma
de perfuração de petróleo instalada no meio do mar não degrada tanto
quanto uma empresa mineradora que extrai minérios em uma serra ou
no meio de um cerrado.

O último assunto que trago aqui refere-se às BRs da nossa região. A
BR-040 ainda está merecendo cuidados no trecho entre o trevo de
Curvelo e Felixlândia. Há buracos deixados ali. Há pouco tempo uma
empresa fez a restauração naquele trecho, e, infelizmente, ficou muito
malfeita, de má qualidade, em dois anos e meio apareceram buracos
em grande quantidade, causando muitos acidentes, estragando
veículos. Vemos com muito dó as pessoas tendo os seus veículos
danificados, com pneus estourados e rodas quebradas pelos buracos
das BRs de Minas e de todo o País. Chamamos a atenção para esse
trecho que está muito ruim, principalmente a atenção da regional do
DNIT em João Pinheiro, responsável por esse setor.

Em relação à BR-135, queria dizer que nós e um grupo de
Deputados do Norte de Minas estivemos algumas vezes visitando o
Vice-Presidente da República, o grande mineiro José Alencar, e
Alfredo Nascimento, Ministro dos Transportes. Fomos acompanhados
por Deputados Federais. Buscamos solucionar a questão da BR-135,
que sai da BR-040, no trevo de Curvelo até Montes Claros, e de lá
ainda continua até à divisa da Bahia.

Nós, em um primeiro tempo, estamos buscando a restauração, e
não a operação tapa-buracos, que é necessária quando dispomos de
pouco tempo para solucionar, mas não resolve o problema. Se esse
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dinheiro continuar sendo gasto várias vezes dessa forma, será um
prejuízo para o País, o Estado e os Municípios. Portanto, queremos a
restauração, a confecção de uma terceira pista e a previsão dos
acostamentos para as pessoas terem mais segurança em seu
deslocamento por nossas BRs, principalmente a BR-135. Temos um
compromisso desses dois grandes homens públicos, respaldados por
nossos Deputados Federais e nossos companheiros do Norte de
Minas na Assembléia, quanto à liberação, pelo governo federal, de
recursos para essa restauração. Estamos sempre cobrando a solução
do problema de forma definitiva.

Sr. Presidente, por fim quero citar o Pró-Acesso, de que falarei mais
em outra oportunidade. O governo do Estado está levando o
asfaltamento a um trecho de minha região, na área central de Minas, o
que beneficiará a todos nós: a BR-135, de Corinto a Santo Hipólito e
Monjolos, cerca de 43km. Essa obra trará grandes benefícios à
população, à nossa comunidade da região central.

Eram essas as nossas observações na tarde de hoje, Sr.
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e Srs. Deputados.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.

O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
figura das mais ilustres e inteligentes desta Casa; Sr. Presidente,
Deputado Doutor Viana, com essa sagacidade que vem dos sertões
de Curvelo; caros colegas, esta Casa aprovou ontem, em 2º turno, um
dos projetos mais importantes que discutimos nesta legislatura a
respeito da questão ambiental. Esse é um projeto da Casa, fruto da
discussão de vários seminários, do enriquecimento de entidades
ambientais de todo o País e da parceria com todos os órgãos
ambientais do governo do Estado - Secretaria do Meio Ambiente, IEF,
Igam -, com a participação decisiva da brilhante assessoria desta
Casa. Aliás, temos que repetir isso sempre, pois é uma verdade
cristalina: temos, na Assembléia de Minas, uma das melhores
assessorias técnicas do País. Não é à toa que nossa Casa tem
servido de exemplo para todas as outras Assembléias Legislativas e
até para o Congresso Nacional. Já participei de eventos nacionais em
que membros do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, não
pouparam elogios à nossa Assembléia por tudo que tem feito e
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apresentado como inovação. Na pessoa do Sr. Júlio, assessor da
Casa na questão do meio ambiente, quero destacar toda a assessoria
técnica, que foi fundamental para que pudéssemos constituir o Bolsa
Verde. Gostaria de agradecer também a participação da Faemg em
um seminário desta Casa, reconhecendo que é um projeto inovador
na medida em que, pela primeira vez, os produtores rurais passam a
ser sujeitos da história de preservação ambiental, acabando com o
falso dilema de que a atividade produtiva no campo tem que
necessariamente contrapor-se à defesa ambiental. Estamos aqui
recebendo a visita do nosso Embaixador Tilden Santiago, Deputado
Federal, meu caro amigo, defensor da causa ambiental e ativista
permanente em defesa da vida e do meio ambiente. Lembro-me de
quando o Deputado Tilden assumia a Secretaria de Meio Ambiente do
Estado, defendendo o desenvolvimento sustentável. Na realidade, a
humanidade já achou que o ser humano era para subjugar a Terra, e
hoje entendemos que fazemos parte desse complexo que é a Terra,
que somos parte disso e estamos aqui para construir e defender a
vida, e não para destruir o nosso planeta e a nossa vida. Até então os
ambientalistas consideram que tivemos a fase da fiscalização e do
controle ambiental. Fiscalizar e controlar é muito importante. Mas tão
importante quanto fiscalizar e controlar é começarmos, a partir do
campo, a incentivar o produtor rural para que ele seja não apenas o
produtor rural, mas um produtor ambiental. Na medida em que as
nossas matas, a nossa natureza, as nossas águas são um bem de
toda a coletividade, o produtor rural que preserva as nascentes, que
preserva as matas ciliares, que preserva as nossas matas tem de ser
remunerado por um serviço que presta ao conjunto da sociedade.
Esse é um conceito que o projeto traz. E, se o produtor trabalha em
defesa da coletividade, a água, a mata e todo o ecossistema por cuja
preservação ele trabalha vão servir não apenas a ele, mas a toda a
humanidade e a toda a coletividade. É importante que ele seja
remunerado por isso. Esse é o conceito de criação do Bolsa Verde.
Queremos a água. O ser humano tem, na sua constituição física, 70%
de água. Sem água, ninguém vive. Não se tem notícia, em todas as
pesquisas que o ser humano fez, em todos os planetas, de que haja
vida, como a que temos aqui, sem água. Em nenhum outro planeta
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em que não se encontrou água encontrou-se vida na forma como esta
se apresenta para nós aqui, na Terra. A água é uma fonte de vida.
Sem água, a humanidade não sobreviverá. Hoje, no planeta, 97,5%
da água é salgada. A água doce representa 2,5% da água que temos.
Mas, desses 2,5%, uma pequena quantidade de água é disponível
para que o ser humano possa sobreviver. Temos no mundo, hoje,
Deputado Tilden, quase 2 milhões de seres humanos que têm falta e
dificuldade de água para sua sobrevivência. O Bolsa Verde não se
restringe à questão das nascentes, embora as nascentes sejam
símbolos vivos dessa preservação ambiental. O Bolsa Verde não
entende apenas que devemos preservar as nascentes, mas todo o
seu entorno, todo o complexo de manutenção dos aqüíferos e das
nascentes que temos. O Bolsa Verde foi aprovado ontem, por
unanimidade, em 1º turno. Irá a 2º turno, possivelmente, na semana
que vem. Esta Casa está dando grande contribuição.

Gostaria, finalmente, Sr. Presidente, de agradecer a participação
decisiva tanto do Governador quanto do Vice-Governador Antonio
Anastasia, que esteve aqui no seminário do Bolsa Verde. Já existem
verbas no Orçamento deste ano para serem aplicadas no Bolsa
Verde. Não será dada apenas a bolsa, mas também a assistência
técnica aos produtores, bem como as mudas e as cercas. Gostaria de
agradecer a Universidade Federal de Viçosa - UFV -, que participou
ativamente, que tem um exemplo. A unidade da UFV já está aplicando
um projeto semelhante e veio aqui participar do Bolsa Verde. Enfim,
tenho certeza de que será um projeto de toda Minas Gerais, uma
realidade para os produtores rurais, com empenho da sociedade civil,
do governo do Estado e de todos os órgãos. A defesa ambiental é
uma defesa da sociedade, não apenas de governos. É assim que
vamos defender o nosso meio ambiente e a vida. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência anuncia

com muita alegria a presença em nosso Plenário do ex-Deputado,
grande homem público, e ex-Embaixador do Brasil em Cuba, o amigo
Tilden Santiago. É um prazer imenso.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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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.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 43/2008, do Deputado Arlen Santiago e outros, que
acrescenta parágrafo ao art. 133 da Constituição do Estado e suprime
o inciso I do art. 139. Pelo BSD: efetivo - Deputado Bráulio Braz;
suplente - Deputado Rêmolo Aloise; pelo BPS: efetivo - Deputado
Délio Malheiros; suplente - Deputado Antônio Carlos Arantes; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado
Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente
- Deputado Padre João; pelo DEM: efetivo - Deputado Gustavo
Valadares; suplente - Deputado Delvito Alves. Designo. Às
Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
44/2008, do Deputado Célio Moreira e outros, que acrescenta
parágrafo ao art. 67 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos
Deputado João Leite e Deputada Ana Maria Resende; suplentes -
Deputados Fahim Sawan e Dalmo Ribeiro Silva; pelo BPS: efetivo -
Deputado Chico Uejo; suplente - Deputado Wander Borges; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado
Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado André Quintão;
suplente - Deputado Padre João. Designo. Às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 22/4/2008, dos
Requerimentos nºs 2.193/2008, do Deputado Doutor Viana, e
2.194/2008, do Deputado Eros Biondini; de Cultura - aprovação, na 7ª
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Reunião Ordinária, em 22/4/2008, dos Projetos de Lei nºs 1.893/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.160/2008, do Deputado Roberto
Carvalho, e dos Requerimentos nºs 2.143/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 2.167/2008, do Deputado Doutor Viana, e 2.192/2008,
do Deputado Ademir Lucas; e de Administração Pública - aprovação,
na 10ª Reunião Ordinária, em 22/4/2008, do Requerimento nº
2.146/2008, da Comissão de Direitos Humanos; e pelos Deputados
Luiz Tadeu Leite, informando sua renúncia como membro efetivo da
Comissão de Segurança Pública; Adalclever Lopes, informando sua
renúncia como membro suplente da Comissão de Segurança Pública
(Ciente. Publique-se.); e Gilberto Abramo, indicando o Deputado
Adalclever Lopes para membro efetivo da Comissão de Segurança
Pública na vaga do Deputado Luiz Tadeu Leite (Ciente. Designo. Às
Comissões.).

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 da
Comissão de Política Agropecuária e outros, solicitando a convocação
de reunião especial para comemorar o Dia Nacional do Café, da
Deputada Rosângela Reis e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear a Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, e da Deputada Cecília Ferramenta, do Deputado Chico
Uejo e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Colônia Nipo-Brasileira em Minas Gerais pelo
centenário da imigração japonesa para o Brasil.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Requerimento do
Deputado Doutor Viana e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - pelos 75 anos de sua fundação. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232
do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Requerimento do

Deputado Mauri Torres, solicitando tramitação em regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 2.096/2008. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Célio Moreira, 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 15 minutos. Com a
palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Presidente Deputado
Doutor Viana.

Caríssimos Deputados e Deputadas, telespectadores que nos
assistem pela TV Assembléia, amigos nas galerias, Sr. Presidente,
usei da faculdade do art.70 do Regimento Interno para ocupar, mais
uma vez, a tribuna desta Casa. Faço-o hoje, e como sempre que a
ocupamos, com muita alegria, trazendo as matérias e as notícias que
entendo importantes e necessárias ao Parlamento mineiro.

Antes de mais nada, faço uma reflexão a respeito do Governador
Aécio Neves, tão respeitado em toda a Federação e em todo o
mundo, em razão do choque de gestão, da governabilidade austera,
correta e pela visão futurista quanto aos destinos de Minas Gerais. No
Brasil ou fora dele, a figura do Estado de Minas Gerais já tomou uma
dimensão extraordinária, em virtude da dedicação, da determinação,
do compromisso com o povo e da governabilidade do Governador
Aécio Neves. Essa é marca maior do seu governo. O Governador
Aécio Neves, no primeiro mandato, implementou o choque de gestão;
agora, no segundo, cumpre-o efetivamente como se fosse o primeiro,
dentro das prerrogativas maiores que assistem a esse grande líder e
estadista.

Gostaria de comentar aqui a matéria da revista “Veja”, datada de
hoje, a respeito de Minas Gerais, de nós, mineiros, do governo de
Minas, do nosso Governador Aécio Neves, respeitado em todas as
partes, em todos os debates a que tem comparecido, dando uma
demonstração inequívoca do compromisso de sua administração e da
governabilidade de Minas. Aliás, isso é cediço. O nosso Governador,
por todos os cantos em que tem andado, tem sido aplaudido e
cumprimentado. Ao participar de tantos debates, por meio da TV, da
imprensa, ele pôde demonstrar o equilíbrio das contas do nosso
Estado. Recentemente esteve em Brasília, recebido pela Bancada do
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PMDB, buscando elevar as tradições maiores de Minas Gerais. A
exemplo de Tancredo Neves, pôde fazer com que os olhos se
voltassem para o Estado de Minas Gerais.

Tive oportunidade, Sr. Presidente, de ocupar esta tribuna quando
homenageamos o então Deputado Federal Aécio Neves. Por
delegação, à época do então Presidente, Deputado Antônio Júlio,
ocupei esta tribuna para saudar o nosso futuro Governador e o nosso
futuro Presidente da República, Aécio Neves. Isso ocorreu no ano de
2000, quando Aécio assumiu a Presidência da Câmara Federal e
pôde apresentar um projeto novo, com formato diferente,
estabelecendo, como estabeleceu, a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, e assim demonstrando, acima de tudo, a seriedade nos
destinos da Câmara Federal e do Parlamento.

A figura ímpar desse grande Governador hoje nos enche de orgulho,
principalmente dado o respeito pelas tradições mineiras dos 853
Municípios, onde já há sua marca gravada, em razão de tantas e
tantas realizações, na saúde, no transporte, no asfalto, no
saneamento básico, nas casas populares, na telefonia celular, na
segurança pública, na reforma de todas as escolas. Nossos
Municípios têm sido testemunho maior de tudo que tem feito esse
grande administrador Aécio Neves em prol de nosso Estado.

Todavia gostaria de falar sobre a publicação da “Veja”, de hoje -
“Política de Resultados” -, quando manifesta: (- Lê:) “Na semana
passada, no lance mais recente, o Governador foi recebido com
rapapés de estrela pela cúpula do Banco Mundial, em Washington.
Para uma platéia de técnicos e representantes de outros países,
apresentou Minas Gerais como modelo de gestão. Pode ser exagero,
mas o Governador ganhou aplausos mais do que protocolares. São
bons motivos para seu bem-estar, pois podem aumentar seu cacife no
jogo político com vistas a 2010.

Na reforma administrativa, que começou no primeiro mandato e lhe
valeu o convite para falar no Banco Mundial, Aécio saiu de um déficit
de 2,4 bilhões de reais, em 2003, para um saldo de 3,6 bilhões para
investimentos neste ano. Contando com as estatais, o total de
investimentos pula para 9 bilhões. De lá para cá, Minas eliminou 3 mil
cargos de confiança, aboliu penduricalhos que promovem o



1116

crescimento vegetativo da folha salarial, como anuênios e
qüinqüênios, e implantou um sistema de avaliação de 150 mil
servidores, parecido com o da iniciativa privada.

A Secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, contabiliza:
‘Neste ano, serão distribuídos 130 milhões de reais aos funcionários
que cumprirem suas metas’. Para um Estado que, há menos de 10
anos, amargava uma moratória, é um saldo e tanto. ‘Minas fez o que
era apropriado para sua realidade, mas tem lições a ensinar a outros
Estados e a outros países’, diz Débora Wetzel, especialista em setor
público, que trabalha há duas décadas no Banco Mundial e tem
passagem pela Europa e pela Rússia. No primeiro mandato, Aécio
chamou a reforma de choque de gestão. Agora, batizou sua
continuidade de “estado para resultados”. No novo sistema, em vez de
se empilharem dados sobre quantas mães foram atendidas em
exames pré-natais, exige-se determinada redução na taxa de
mortalidade infantil. Por seu comportamento, Minas vai receber no
mês que vem o empréstimo de US$976.000.000,00 do Banco Mundial
- o maior já feito para governos estaduais ou federal no Brasil - e não
precisará desembolsar um tostão em contrapartida. Terá de cumprir
metas. ‘Melhorar a máquina pública está virando receita para o
sucesso político’, diz o sul-africano John Briscoe, Diretor para o Brasil
do Banco Mundial. Eis o ponto: sucesso político. Aécio lembra que, de
2003 para cá, arrochou as contas públicas, mas sua popularidade
entre os mineiros nunca ficou abaixo de 70%, um índice notável.
Talvez por saber que azeitar a máquina e apertar o cinto pode render
voto, em sua passagem por Washington Aécio fez questão de jogar
confete nos esforços fiscais de sua colega gaúcha, a tucana Yeda
Crusius, que comanda um Estado com as finanças em frangalhos. Se
tudo der certo, Yeda Crusius deverá receber, já em junho, a primeira
parcela de um empréstimo total de US$1.000.000.000,00 do Banco
Mundial. Será o maior da história do Banco para o Brasil, superando o
de Minas, e também não terá contrapartida financeira. Dando certo, a
coisa pode virar a receita tucana para tirar Estados do abismo
financeiro”.

Assim, poderá consagrar-se cada vez mais, como, aliás, já é
consagrado esse grande homem público, o estadista Aécio Neves.
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Faço essas considerações, caríssimo Presidente, considerando-se
especialmente o orgulho de todos nós, mineiros, bem como porque o
nosso Governador é uma pessoa ímpar e trabalha em parceria com o
Vice-Governador Antônio Junho Anastasia, que, desde o primeiro
momento de seu mandato, há quatro anos, desenhou, esboçou e
construiu o grande projeto de choque de gestão. Aliás, essa receita
tem sido a maior marca de Minas Gerais. Nós, mineiros, sentimos
orgulho no coração; pode-se notar nos olhos de cada pessoa deste
Estado o orgulho de ver que Minas Gerais vai muito bem em virtude
dos investimentos feitos, da governabilidade, do espírito ético e da
transparência na administração pública.

Nosso Governador tem sido convidado, em Minas, no Brasil e no
exterior, a dar a receita extraordinária de como fazer política, o que,
sem dúvida, se deve à sua determinação e coragem; deve-se, ainda,
ao Vice-Governador e à sua valorosa equipe, que têm contribuído com
o Governador a fim de que nosso Estado seja um exemplo de
desenvolvimento. É muito importante que fique registrada na história
de Minas Gerais a notícia veiculada pela revista “Veja” e que será
conhecida não só neste Estado, mas também no Brasil e no exterior
sobre sua austeridade, determinação e compromisso maior com
Minas e com o Brasil. A Assembléia Legislativa tem sido sua parceira,
como muito bem manifesta em todos os seus pronunciamentos aqui
na Assembléia, como no Palácio ou qualquer outro pronunciamento
do nosso Governador de fazer com que essa empreitada do sucesso,
essa receita extraordinária que Minas tem adotado para o Brasil e
para o exterior seja também compartilhada com a nossa Casa, através
de sua parceria, do diálogo constante que temos com nosso Líder do
Governo, Deputado Mauri Torres, do nosso Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho, e de todas as bancadas. Como acabamos de
ouvir neste momento, a manifestação de homenagem ao Governador
pelo ilustre Deputado Roberto Carvalho, revelando a sua participação
no Projeto Bolsa Verde, que também teve a grande participação do
nosso Vice-Governador.

Sr. Presidente, faço estas considerações com muito orgulho, porque
orgulho o mineiro tem por ter um Governador da sua estirpe, um
Governador que realiza de forma estruturadora o seu trabalho, com
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dedicação. E, com certeza, muito em breve Minas terá no seu
comando, no comando do Brasil esse grande líder dos mineiros que é
Aécio Neves. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e para a especial de amanhã, dia 24, às 20
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/4/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
as demissões sumárias ocorridas na Fundação Mineira de Educação
e Cultura - Fumec -, bem como a crise na instituição. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Braz Filho e
Sérgio Augusto Dias Florêncio, Assessores Jurídicos da Fumec,
representando os Srs. Antônio Tomé Loures e Emerson Tardieu e a
Sra. Thaís Estevanato, respectivamente, Reitor, Presidente do
Conselho de Curadores e Diretora-Geral da Faculdade de Ciências
Humanas dessa universidade; as Sras. Celina Areas, Diretora do
Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, representando
o Sr. Gilson Luiz Reis, Presidente do SinproMinas; Renata Guerra, ex-
professora e ex-integrante do Conselho Curador da Fumec,
representando o Sr. Alexandre Freire, jornalista, professor de
comunicação social e ex-professor da Fumec; os Srs. Getúlio
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Neuremberg, ex-professor do curso de Jornalismo da Fumec; Antônio
Pereira dos Santos, ex-professor da Fumec, e Júlio Cesar Cardoso,
Vice-Presidente do Diretório Acadêmico dos Estudantes da Fumec,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Carlin Moura, co-autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos das Deputadas Ana Maria Resende e Maria Lúcia
Mendonça e dos Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, em que
solicitam sejam ouvidos técnicos da empresa Ernest & Young e o Sr.
Henrique da Cruz German, ex-Promotor de Justiça da Promotoria de
Tutela de Fundações, do Ministério Público, sobre a reunião do
Conselho de Curadores da Fumec que aprovou auditoria efetuada
pela mencionada empresa; e sejam enviadas cópias das notas
taquigráficas desta reunião à Promotoria de Tutela de Fundações, do
Ministério Público; ao Juiz de Direito da 32ª Vara Cível de Belo
Horizonte e ao Desembargador relator do agravo de instrumento, em
tramitação no Tribunal de Justiça, referente ao Processo nº
024.076804.441-9/001. 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, 23 de abril de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Ana Maria Resende - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/4/2008
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Paulo Guedes, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.705/2007, em turno único, e 1.999/2008, no 1º turno (Deputado
Juninho Araújo); e 1.871/2007 em turno único (Deputado Paulo
Guedes). 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 1.824/2007 (relator: Deputado Juninho Araújo); 1.867/2007
(relator: Deputado Djalma Diniz); 1.870/2007 (relator: Deputado Paulo
Guedes) e 1.904/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.150, 2.151 e
2.154/2008. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 2004/2008. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. É aprovado o requerimento do
Deputado Juninho Araújo em que solicita seja convertido em diligência
ao autor, Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 1.988/2008.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos dos Deputados Gil Pereira solicitando que seja
convidado para reunião da Comissão o Diretor-Presidente da
Companhia Total Linhas Aéreas S.A. para avaliar a qualidade do
serviço prestado por essa Companhia; Carlin Moura solicitando que
seja realizada visita da Comissão à Estação de Tratamento de Esgoto
de Nova Contagem, no Município de Contagem; Fábio Avelar em que
solicita ao Superintendente Regional do DNIT providências
emergenciais em relação à contratação de manutenção da BR-040, no
trecho entre o Município de Cristiano Otôni e o trevo de Ouro Preto;
Antônio Júlio e Lafayette de Andrada em que solicitam ao Diretor-
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Geral do DER-MG a recuperação das estradas vicinais, em especial o
trecho que liga a sede do Município de Rio Preto à comunidade do
Funil; ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico a
expansão do sinal de telefonia celular e a instalação de serviço de
"roaming" no Município de Rio Preto e ao Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas a construção de uma ponte sobre o Rio
Preto; e requerimentos em que se solicita a realização de audiência
pública dos Deputados Gustavo Valadares, André Quintão e Délio
Malheiros, da Comissão com as Comissões de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte e de Participação Popular para se debaterem a
criação de linhas intermunicipais na Região Metropolitana de Belo
Horizonte e o seu impacto no transporte coletivo e suplementar
gerenciados pela BHTRANS; Gustavo Valadares, para se discutir o
atraso das obras da Linha Verde na Avenida Cristiano Machado e
solicitando que seja realizada visita da Comissão no trecho
compreendido entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, na BR-
040, e da Deputada Elisa Costa, para se obterem esclarecimentos do
Diretor-Geral do DER-MG sobre a construção de nova sede para a
Creche Comunitária Santa Terezinha, no Município de Timóteo, que
foi desapropriada e demolida para a execução das obras do contorno
rodoviário do Vale do Aço, na 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, 22 de abril de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Inácio Franco.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2008
Às 10h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e Wander Borges, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Fábio Avelar, assume a Presidência, 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
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: do Sr. Ivson Rodrigues, Chefe da Apa
Carste de Lagoa Santa, encaminhando sugestões para a elaboração
de substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.444/2007, e do Sr. Carlos Alberto
Valera, Promotor de Justiça do Município de Nova Ponte, publicada no
“Diário do Legislativo”, em 11/4/2008. Passa-se à 2ª Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.180/2008. Passa-se à 3ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz,
em que solicita a realização de audiência pública, com os convidados
que menciona, para discutir o Projeto Jaíba do ponto de vista de sua
gestão ambiental, relacionada aos projetos e programas
desenvolvidos pela Ruralminas e Codevasf na área de influência do
perímetro irrigado; Padre João, em que solicita a realização de
audiência pública para se conhecer os estudos técnicos, EIA-RIMA e
procedimentos e debater os impactos socioeconômicos e ambientais
da implantação de minerodutos no território de Minas Gerais pelas
empresas MMX e Samarco; e Almir Paraca e Elisa Costa, em que
solicitam seja feito veemente apelo ao Prefeito de Governador
Valadares com vistas a que se cumpram as exigências de natureza
ambiental, definidas pela Supram Leste e pelo Ministério Público, para
adequação ambiental do aterro municipal e a que se dê prioridade ao
projeto de construção de um novo aterro em local condizente com o
bem-estar da população do Município. Solicita, ainda, que os
compromissos firmados com a Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis - Ascanavi -, relativos a infraestrutura e condições para
seu trabalho, sejam atendidas em benefício do interesse dessa classe
de trabalhadores que têm prestado um importante serviço à
população. A Presidência recebe os seguintes requerimentos, que
serão apreciados oportunamente: do Deputado Almir Paraca, em que
solicita a realização de audiências públicas para conhecer e debater
os termos do Projeto de Lei nº 6/2007, de autoria do Deputado Paulo
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Guedes, que altera o art. 17 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que
dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no
Estado; conhecer os estudos técnicos de identificação da localização,
dimensão e dos limites da área a ser utilizada na formatação da
unidade de conservação que se pretende criar no Município de
Paracatu; e debater com autoridades, especialistas, entidades
representativas da sociedade civil e cidadãos a criação do Parque
Estadual de Paracatu, conforme previsto na Lei Federal nº 9.985, de
18/7/2000. 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, 23 de abril de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Inácio Franco -

Almir Paraca.

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

1.765/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.765/2007, de autoria do Deputado Padre João,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores do Município de Campestre, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007 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 1.765/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação dos Pequenos Produtores do Município de
Campestre.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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. 14 que os
membros de sua Diretoria não serão remunerados pelo exercício de
seus cargos; e no parágrafo único do art. 18 que, caso seja ela
dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, de preferência na mesma localidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.765/2007.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

1.871/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-188 que liga
o entroncamento da Fazenda Bolívia à divisa do Município de
Cabeceiras de Goiás.

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,
“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.871/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Pedro da Costa Filho - “Beu Costa” - ao trecho da
Rodovia MG-188 que liga o entroncamento da Fazenda Bolívia à
Divisa do Município de Cabeceiras de Goiás.

O autor da proposição esclarece que seu objetivo é prestar justa
homenagem à memória de Pedro da Costa Filho, pessoa de
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reputação ilibada, cidadão exemplar, pelos relevantes serviços
prestados à sua terra natal.

Em 1º/1/44, Beu Costa participou da assinatura da ata de instalação
do Município de Unaí e, em 1950, fez a doação de 38ha à Prefeitura
Municipal para que se formasse o Município de Cabeceira Grande,
concretizando o sonho e o esforço de toda a população local. Com
seu desprendimento e altruísmo, angariou o respeito e a admiração
dos seus conterrâneos. Por isso ajuizamos oportuno e merecido que
lhe seja prestada a homenagem pretendida pela proposição em
análise.

Como o art. 1º do projeto não delineia com precisão o trecho que
está sendo denominado, julgamos imprescindível fazê-lo e, para tanto,
elaboramos a Emenda nº 1, apresentada na parte conclusiva deste
parecer.

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

n°º 1.871/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada a
seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Pedro da Costa Filho - “Beu

Costa” - o trecho da Rodovia MG-188 que liga o entroncamento da
Fazenda Bolívia, no Município de Cabeceira Grande, no Estado de
Minas Gerais, à divisa do Município de Cabeceiras, no Estado de
Goiás.”.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.136/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Bráulio Braz, visa
declarar de utilidade pública a Associação Mensagem de Esperança -
AME - , com sede no Município de Muriaé.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
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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 2.136/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Mensagem de Esperança, com sede no Município de
Muriaé.

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. 19 do seu estatuto (ver alteração
realizada em 2/10/2005) determina que a Associação não remunere
as atividades de seus Diretores, Conselheiros e instituidores, bem
como as de seus associados; e o art. 30 prevê que, em caso de
dissolução, seu patrimônio será destinado a entidades congêneres,
registradas no Conselho Municipal ou Estadual de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.136/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.146/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Estadual dos Pequenos
Agricultores e Agricultoras Familiares de Minas Gerais - Aepaf-MG -,
com sede no Município de Governador Valadares.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/3/2008 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. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.146/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Estadual dos Pequenos Agricultores e Agricultoras
Familiares de Minas Gerais - Aepaf-MG -, com sede no Município de
Governador Valadares.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade (ver alteração realizada
em 16/3/2008) determina, na alínea “n” do art. 7º, que as atividades de
seus dirigentes não são remuneradas e, no art. 17, que, em caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição que represente os agricultores e agricultoras do Estado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.146/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.189/2008
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação das Mulheres de Pedro
Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.189/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação das Mulheres de Pedro Leopoldo, que tem como
finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida das mulheres
residentes no Município.

A referida instituição realiza encontros, seminários e debates, de
forma a disseminar a consciência da igualdade de direitos entre
homens e mulheres, busca integração da mulher na sociedade em
que vive, oferece às suas associadas tratamento médico e orientação
psicológica e combate a violência contra a mulher.

Além disso, protege a saúde da família, da infância e da velhice,
combate a fome e a pobreza, oferece cursos profissionalizantes e
promove atividades nas áreas da cultura, do esporte e do lazer.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.189/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.213/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 189/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual localizada no Município de
Governador Valadares.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008 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
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O Projeto de Lei nº 2.213/2008 tem por escopo seja dada a
denominação de Escola Estadual São Francisco de Assis - EJA - à
escola estadual localizada no Centro de Internação do Adolescente
São Francisco de Assis, no Município de Governador Valadares.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao Município,
por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da n ossa Lei Maior. É
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, a Lei n° 13.408, de 1999, que d ispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do
Estado, preceitua, em seu art. 1º, que a denominação de tais bens
será atribuída por lei.

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° 2.213/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.214/2008
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.214/2008,
que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal
do  Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais - TJMG -, foi encaminhado a esta Casa por meio da
Mensagem nº 190/2008.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 3/4/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.
160 da Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno.

De acordo com o § 2º do referido art. 204, foi concedido prazo de 20
dias para apresentação de emendas, no decurso do qual foram
apresentadas as Emendas nºs 1 e 2.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar, no valor de R$196.438.099,00,
para cobrir despesas do TJMG.

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro, os créditos suplementares
destinam-se a reforço de dotação orçamentária insuficientemente
prevista na Lei do Orçamento, são autorizados por lei e abertos por
decreto. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis
e será precedida de exposição justificativa.

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado
destina-se às seguintes despesas:

“I - pessoal e encargos sociais, no valor de R$156.050.000,00 (cento
e cinqüenta e seis milhões e cinqüenta mil reais);

II - proventos de inativos e pensionistas, no valor de R$1.450.000,00
(um milhão quatrocentos e cinqüenta mil reais);

III - outras despesas correntes, no valor de R$31.438.099,00 (trinta e
um milhões quatrocentos e trinta e oito mil e noventa e nove reais);

IV - obras, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais);
V - aquisição de equipamentos e material permanente, no valor de

R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)”.
Para atender às despesas mencionadas, serão utilizados recursos

provenientes de:
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“I - anulação de dotações orçamentárias do TJMG, no valor de
R$1.438.099,00 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil e noventa
e nove reais);

II - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);

III - saldo financeiro de 2007 de Recursos Diretamente Arrecadados,
no valor de R$150.423.000,00 (cento e cinqüenta milhões
quatrocentos e vinte e três mil reais);

IV - excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados
previsto para o corrente exercício, no valor de R$4.577.000,00 (quatro
milhões quinhentos e setenta e sete mil reais)”.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em
virtude de a Lei Orçamentária para o corrente exercício não prever
autorização para o Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento
do TJMG.

No que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais que
disciplinam a matéria, cabe observar que o art. 3º do projeto ressalva
que a abertura do crédito observará o disposto no art. 169 da
Constituição Federal, bem como as normas pertinentes da Lei
Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale
dizer, em linhas gerais, que a despesa com o pessoal ativo e o
pessoal inativo deverá observar os limites estabelecidos na referida lei
federal e que o aumento de despesa não afetará as metas de
resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos subseqüentes, ser
compensados por aumento permanente de receita ou redução
permanente de despesa.

O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais
que disciplinam a matéria.

No decorrer do prazo regimental, foram apresentadas duas
emendas.

A Emenda nº 1, de autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, que
objetiva dar nova redação ao inciso V do art. 1º projeto, com vistas a
destinar recursos à instalação da Comarca de Itaobim, foi retirada pelo
autor, não cabe, portanto, a esta Comissão se manifestar sobre ela.

A Emenda nº 2, de autoria da Deputada Elisa Costa, dá nova
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redação aos incisos I e II do art. 1º do projeto, com vistas à redução
dos recursos destinados às despesas de pessoal e encargos sociais,
de R$156.050.000,00 para R$104.050.000,00, e ao aumento dos
recursos destinados às despesas com proventos de inativos civis e
pensionistas, de R$1.450.000,00 para R$53.450.000,00.

Opinamos pelo não-acatamento da emenda apresentada, por
entendermos que a medida fere a autonomia do TJMG no que se
refere à sua administração interna.

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

2.214/2008, em turno único, e pela rejeição da Emenda nº 2.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Elisa Costa (voto contrário).
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.225/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Círculo Ítalo-
Brasileiro de Monte Sião, com sede nesse Município.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 3/4/2008, 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 2.225/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Círculo Ítalo-Brasileiro de Monte Sião.
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.
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Ressalte-se, ainda, que o § 3º do art. 8º do seu estatuto determina
que a entidade não remunerará os serviços prestados pelos membros
da administração e o parágrafo único do art. 36 dispõe que, em caso
de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado às obras
do Museu Histórico e Geográfico de Monte Sião, mantido pela
Fundação Cultural Pascoal Andretta, ou a outra entidade sem fim
lucrativo existente no Município.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.225/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.226/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de São João do Oriente, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008 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 2.226/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de São João do 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 e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição, conforme a 3ª
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reforma estatutária, determina no art. 28 que as atividades dos seus
Diretores, Conselheiros e 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 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 2.226/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.227/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Bem
Viver de Apoio à Comunidade, com sede no Município de Poços de
Caldas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/4/2008 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 2.227/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade, com sede no
Município de Poços de Caldas.

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
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idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.
Ressalte-se, ainda, que o § 2º do art. 10 do seu estatuto determina

que o exercício das funções dos membros dos órgãos de direção não
será remunerado; e o parágrafo único do art. 29 preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em
benefício de entidades congêneres dotadas de personalidade jurídica
e registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, ou de
entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.227/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

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

2.228/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Arantina - Apae -, com sede nesse
Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/4/2008 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 2.228/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Arantina.

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,
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funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
14, § 2º, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
bonificações, vantagens ou benefícios, a qualquer título; e no art. 46,
parágrafo único, 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 2.228/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.235/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Monsenhor Antônio Xavier Rodrigues, com sede no Município de
Cataguases.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 4/4/2008, 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 2.235/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Monsenhor Antônio Xavier Rodrigues, com sede no
Município de Cataguases.

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
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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 § 1º do art. 37 do seu estatuto determina
que a entidade não remunerará as atividades de seus Diretores,
sócios, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes e o §
1º do art. 48 dispõe que, em caso de sua extinção, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.235/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.238/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo Regional de São José
do Goiabal de Voluntários de Prevenção ao Câncer do Hospital Mário
Penna, com sede no Município de São José do Goiabal.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2008 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 2.238/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Núcleo Regional de São José do Goiabal de Voluntários de
Prevenção ao Câncer do Hospital Mário Penna, com sede no
Município de São José do Goiabal.

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
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declaração de utilidade pública.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 2º, que os
seus integrantes não serão remunerados e, no art. 27, que, em caso
de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere juridicamente constituída.

Por fim, cabe esclarecer que, consoante o disposto no art. 1º do
estatuto do Núcleo, 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 2.238/2008 com a Emenda nº 1,
redigida a seguir.

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

São José do Goiabal de Voluntários de Prevenção e Combate ao
Câncer do Hospital Mário Penna, com sede no Município de São José
do Goiabal.”.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 116/2007

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 3.713/2006,
dispõe sobre a contratação de consórcios públicos no Estado e dá
outras providências.

Em decorrência de despacho do Presidente da Assembléia
Legislativa, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi
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anexado à proposição sob análise o Projeto de Lei nº 744/2007, do
Deputado Carlos Pimenta. Em observância à Decisão Normativa da
Presidência nº 12, de 2003, esta Comissão deverá manifestar–se
também sobre o projeto apensado.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

O projeto deixou de ser apreciado pela Comissão de Administração
Pública, a requerimento do autor, em decorrência do disposto no art.
140 do Regimento Interno.

Assim, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo atender, no âmbito do

Estado, no que tange aos consórcios públicos, ao disposto no art. 241
da Constituição Federal, que estatui:

“Art. 241 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada
de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos
serviços transferidos.”.

O autor, em sua justificação, alega ser imperativa a normatização de
tais consórcios no nível estadual, para efetivar a implantação do
Sistema Único de Assistência Social – Suas – em nível nacional. A
falta de regulação desses consórcios pode comprometer não só a
estruturação do referido sistema, como também o atendimento
efetivamente prestado à população usuária.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação do projeto. A Comissão de Administração Pública não
exarou seu parecer, conforme já relatamos.

Agora, encontra-se a matéria nesta Comissão para ser analisada no
âmbito de sua competência, 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, análise essa que se aplica
também à proposição apensada.

A proposição dispõe sobre norma em tese. Segundo Hely Lopes
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Meirelles, essa espécie normativa se qualifica como tal “em função do
seu tríplice atributo de generalidade, impessoalidade e abstração”. De
acordo com Francisco Campos, “a norma em tese é aquela que não
produz desde logo, ou pelo simples fato de haver sido editada, as
conseqüências a que ela se destina”. Difere de lei de efeito concreto
porque esta já traz em si os resultados objetivados, como, por
exemplo, uma lei que concede reajuste de vencimento aos servidores.

É importante ressaltar que o projeto de lei não apresenta o caráter
coativo. Ele não obriga o Estado a participar de consórcio. Apenas, se
e quando o Estado resolver participar de um consórcio, ele então
deverá observar os seus ditames.

Assim, o projeto não cria obrigação para o Estado, nem faz nascer
qualquer direito para outras pessoas. Somente quando os consórcios
forem sendo constituídos, poderemos analisar a repercussão
financeira de cada um deles, para cada caso concreto. Teremos a
oportunidade de proceder a essa análise quando da tramitação, nesta
Casa Legislativa, das subseqüentes leis específicas que disporão
sobre cada consórcio público. Isso porque o art. 2º do projeto
estabelece que “o contrato de consórcio público será celebrado com a
ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções”. Nessa ocasião,
teremos dados objetivos para analisar a repercussão financeira do
consórcio e, se entendermos que essa repercussão não atende aos
interesses do Estado, opinaremos pela rejeição do consórcio.

Entendemos assim que a proposição em tela não gera despesa para
os cofres públicos e, como corolário, não tem impacto na Lei
Orçamentária, nem contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

Ademais, não há no projeto em tela nenhum dispositivo que venha a
moldar os consórcios de forma a impingir–lhes ônus desnecessários.

Sob o prisma econômico, o projeto reveste–se de enorme
importância. De acordo com o Centro de Desenvolvimento e
Planejamento Regional - Cedeplar -, da UFMG:

“A fragmentação territorial, derivada da multiplicação dos municípios,
é notável em Minas, onde já existem 853, sendo que 130 foram
criados entre 1991 e 2000. Mais relevante é que a grande maioria,
61,0%, é menor do que 10.000 habitantes! 80,7% menor do que
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20.000! São somente 60 municípios com mais de 50.000 e apenas 23
com mais de 100.000 habitantes.

(...)
[de acordo com] o último Censo, (...) dos 5.507 municípios

existentes no Brasil em 2000, 48,0% eram menores do que 10.000
habitantes1”.

Os consórcios minimizarão esse problema, propiciando ganho de
escala com maior eficiência na utilização dos fatores quando se
aumenta o tamanho da região em que será disponibilizado um serviço
público. Outros benefícios são o aumento do poder de barganha nas
licitações para compra de produtos e serviços. A maior escala resulta
na especialização dos funcionários, facilitando a administração, e
permite a adoção de tecnologias que requerem grandes
investimentos. Como exemplo, os consórcios permitirão a criação de
parcerias no uso de equipamentos caros entre hospitais próximos.
Dessa forma, o custo dos aparelhos seria dividido, e seu uso,
maximizado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 116/2007.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Jayro  Lessa,  Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio

Júlio - Célio Moreira - Walter Tosta.
1 www.cedeplar.ufmg.br Fausto Brito, Marcy R. Martins Soares, Ana
Paula G.de Freitas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 232/20 07
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

tela, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.317/2006,
torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de vacinas contra a
catapora para as crianças de até 14 anos.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade.

Em seguida, a matéria foi analisada pela Comissão de Saúde, que
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opinou pela sua rejeição.
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 proposta em comento tem por objetivo incluir a vacina contra a

catapora no calendário de vacinação do Estado. Para tanto, determina
a imunização de crianças de até 14 anos de idade.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria se
insere entre aquelas de competência legislativa concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal, haja vista o teor do inciso XII do art.
24 da Constituição da República, não havendo óbice no que tange à
iniciativa para deflagrar o processo legislativo.

A Comissão de Saúde, a que compete examinar o mérito da
matéria, observou que a vacina para a catapora, na rede pública, está
disponível apenas nos Centros de Referência de Imunobiológicos
Especiais - Crie -, exclusivamente com indicação médica para casos
específicos, como os de imunodeficientes e de candidatos a
transplante de órgãos.

Acrescenta essa Comissão que a vacinação contra a varicela não
faz parte da programação do calendário nacional de vacinação.

Atendendo a solicitação da Comissão de Saúde, a Secretaria de
Estado de Saúde elaborou nota técnica, com posição contrária ao
projeto; entretanto, os argumentos apresentados na nota técnica
contra o projeto são conjunturais. Se no momento a oferta da vacina
está abaixo da demanda, isso pode ser resolvido em médio prazo. Por
outro lado, o item 2 da nota técnica reforça os argumentos do autor,
que transcrevemos abaixo: “2) O Comitê Técnico Assessor em
Imunizações do Programa Nacional de Imunizações (CTAI/PNI) do
Ministério da Saúde, formado por especialistas brasileiros e
representantes de várias associações (Sociedades Brasileiras de
Pediatria, Infectologia, Medicina Tropical, Associação Brasileira de
Saúde Coletiva, entre outras), já discutiu o tema e recomendou a
inclusão da vacina no Calendário Básico da criança brasileira”.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, os custos para
implantação da medida prevista pelo projeto serão absorvidos pelo
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orçamento do SUS, não causando impactos ao erário. Além disso, os
benefícios do programa de vacinação superarão qualquer custo,
principalmente considerando a economia gerada pela diminuição dos
casos da doença e a menor demanda das unidades de saúde do
Estado.

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

232/2007.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Jayro  Lessa,  Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio

Júlio - Célio Moreira - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 234/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 804/2003, “dispõe
sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede pública de
ensino médio estadual, altera o art. 8º da Lei nº 12.079, de 1996, e dá
outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, submetida à análise da Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, a proposição recebeu parecer pela
aprovação na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por essa
Comissão.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise obriga as escolas de ensino médio da rede

pública estadual a cadastrar os alunos interessados em
encaminhamento para estágio remunerado, dentro da concepção
adotada pelo Programa Primeiro Emprego, instituído pela Lei nº
14.697, de 2003.
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O art. 1º do projeto determina que o referido cadastramento
contenha o perfil do candidato, que deverá atender aos requisitos
estabelecidos no art. 2º da Lei nº 12.079, de 1996, com a redação
dada pela Lei nº 13.642, de 2000.

O art. 2º da proposição obriga as escolas públicas a encaminhar
para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração a
relação dos alunos cadastrados na forma do art. 1º. A Secretaria
mencionada, por sua vez, tornará disponível o referido cadastro para
todos os órgãos da administração pública e o remeterá para o Sistema
Nacional de Emprego - Sine.

O art. 3º do projeto em análise prevê que a comprovação, pelo órgão
de lotação, de que o estagiário obteve aproveitamento assegurará a
percepção de pontos para efeito de aprovação em concurso público.

Por fim, o art. 4º da proposição promove alteração no art. 8º da Lei
nº 12.079, de 1996, estabelecendo o prazo máximo de seis meses de
duração do estágio.

Cumpre a esta Comissão avaliar a proposição em tela na sua forma
original e formar juízo de valor considerando as razões apresentadas
pelas Comissões que analisaram o projeto, para, sob a ótica do mérito
e da técnica legislativa, exarar conclusão sobre a matéria,
concordando ou não com a adequação proposta pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, que se manifestaram favoravelmente ao projeto na forma
de substitutivos. Com efeito, cabe aos membros desta Comissão
buscar a melhor formatação para o projeto, sem descaracterizá-lo ou
negar-lhe os princípios que norteiam a elaboração e a finalidade das
leis.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social tem como
competências, entre outras, a defesa e a promoção do trabalho, a
assistência social, a proteção ao adolescente e a integração social do
portador de deficiência, haja vista o teor das alíneas constantes no
inciso XIV do art. 102 do Regimento Interno.

Note-se que cumpre ao Parlamento mineiro, na seara da educação,
observar as normas gerais da União sobre educação, uma vez que a
matéria objeto da proposição em análise – qual seja, dispor sobre o
cadastramento para estágio curricular de alunos da rede pública
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estadual de ensino médio - encontra respaldo na competência
constitucionalmente atribuída ao Estado para legislar
concorrentemente com a União sobre educação, cultura, ensino e
desporto (inciso IX do art. 24 da Constituição da República).

Nesse passo, são normas gerais a Lei Federal nº 6.494, de 1977,
que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de
ensino superior e ensino profissionalizante do 2º grau e supletivo e dá
outras providências, bem como o Decreto Federal nº 87.497, de 1982,
que a regulamenta. O cotejamento do projeto em estudo com essas
normas gerais demonstra a inexistência de óbices jurídicos à sua
aprovação. Todavia, o exame preliminar a cargo da Comissão de
Constituição e Justiça apontou a inconstitucionalidade do art. 3º do
projeto, em face de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Oportuno observar que a Lei nº 14.697, de 2003, que institui o
Programa Primeiro Emprego, o Decreto nº 43.706, de 2003, que a
regulamenta, e a Lei nº 12.079, de 1996, que dispõe sobre estágio
para estudante em órgão e entidade da administração pública,
abordam, em vários de seus dispositivos, a matéria de que cuida o
projeto sob análise.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que procurou expressar formalmente a possibilidade de as escolas
públicas estaduais e municipais encaminharem lista de alunos
interessados em compor o cadastro de candidatos ao Programa
Primeiro Emprego.

Ao analisarmos o Substitutivo nº 1, verificamos que ele não
apresenta novidade quanto ao conteúdo, se consideradas as normas
estaduais que tratam da matéria, já mencionadas neste parecer. Com
efeito, o inciso I do art. 1º, o inciso VIII e o parágrafo único do art. 4º e
os incisos I e IV do art. 5º da Lei nº 14.697, de 2003, bem como o
inciso I do art. 3º, o art. 4º, o inciso IV do art. 7º, o art. 9º e o § 1º do
art. 10 do Decreto nº 43.706, de 2003, são dispositivos que já
implicam a inclusão das escolas públicas municipais no
encaminhamento de alunos interessados em compor o cadastro de
candidatos ao Programa Primeiro Emprego.

Diante, pois, dessa constatação, não nos parece razoável o
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acatamento do Substitutivo nº 1. A ausência de razoabilidade implica a
falta de oportunidade e de conveniência da matéria na forma sugerida,
atributos que devem ser considerados na análise de mérito da
proposição.

No que tange ao art. 4º do projeto original, em nosso entendimento
não há óbice à alteração da duração do estágio e à possibilidade de
sua prorrogação ou não, desde que a duração mínima seja igual a um
semestre letivo, exigência constante na letra “b” do art. 4º do Decreto
Federal nº 87.497, de 1982, instrumento normativo considerado norma
geral da União sobre a matéria.

Sob a perspectiva do trabalho, da assistência social e da proteção
ao adolescente, tendo como foco o estudante – futuro profissional a
ser inserido no mercado de trabalho do Estado –, passamos a analisar
o Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática.

O referido substitutivo altera as Leis nºs 12.079, de 1996, e 14.697,
de 2003. A primeira tem abrangência genérica, alcançando todos os
tipos de estágio curricular oferecidos no âmbito da administração
pública do Estado e da iniciativa privada, como se depreende da
leitura do seu art. 1º. A segunda consiste em lei especial, instituidora
do Programa Primeiro Emprego, o qual se caracteriza por apresentar
alcance diferenciado. Com efeito, o cadastramento dos interessados
feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –
, órgão gestor do Programa, como estabelece o art. 4º do Decreto nº
43.706, de 2003, está sujeito a critérios de carência social, com
prioridade para o segmento de jovens em situação de risco social,
com atenção especial para aqueles que vivem em regiões que
apresentam menor IDH no Estado (inciso IV do art. 3º da Lei nº
14.697, de 2003, conjuntamente com o inciso II do art. 3º do Decreto
nº 43.706, de 2003). Como vemos, ao estagiário que se enquadrar no
perfil desenhado pela lei instituidora do Programa Primeiro Emprego,
aplicar-se-ão as regras nela previstas.

Segundo o art. 1º do Substitutivo nº 2, ficará a cargo da Secretaria
de Estado de Educação a organização e a divulgação, para os órgãos
e entidades da administração pública estadual, do cadastro dos
alunos candidatos às vagas de estágio oferecidas. Entendemos que a
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inclusão da Secretaria de Educação no processo de concessão de
estágio pelos órgãos e entidades da administração pública direta e
indireta do Estado contribui positivamente para a efetividade e a
transparência do processo.

Concomitantemente, esta Comissão também não vê óbices quanto
ao conteúdo do art. 2º do Substitutivo nº 2, que promove alteração na
lei instituidora do Programa Primeiro Emprego, conferindo à Secretaria
de Estado de Educação efetividade no desempenho de sua parcela de
responsabilidade na coordenação do Programa, tarefa posta a cargo
do Grupo Técnico do qual é parte. A medida implica maior
transparência no processo de concessão do estágio e maior eficácia
no monitoramento das vagas para o estágio de que cuida a Lei nº
14.697, de 2003. De fato, considerando que essa Pasta já é um dos
órgãos integrantes do Grupo Técnico responsável pela coordenação
do Programa, com atribuições que incluem a instituição de regras
sobre o cadastro dos interessados junto à Sedese, órgão gestor do
Programa, e a divulgação mensal da relação dos inscritos (inciso IV
do art. 4º e incisos I e II do art. 5º da Lei nº 14.697, de 2003), a
alteração proposta por aquela Comissão se mostra oportuna e
conveniente.

Lembramos que o objetivo principal da criação do Programa
Primeiro Emprego é, justamente, dar um tratamento diferenciado a
uma parcela da população estudantil excluída do processo posto ao
alcance de todos, em virtude de suas características próprias, como a
carência de recursos financeiros ou a situação peculiar dos jovens
expostos a risco social – violência, uso de drogas, privações de ordem
afetiva, social e cultural. O Programa consiste em uma política pública
do Estado fundada no princípio da igualdade de direitos e de
oportunidades. Trata-se de política de discriminação positiva, que
busca minimizar a desigualdade social; política de caráter inclusivo,
portanto.

Além disso, conforme já destacado, no caso específico dos estágios
atendidos na forma do Programa Primeiro Emprego (Lei nº 14.697, de
2003), o processo de seleção dos estagiários é diferente do processo
referente aos atendidos fora desse Programa. No caso da concessão
de estágios curriculares pela administração pública, não inseridos no
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Programa Primeiro Emprego, aplica-se a Lei nº 12.079, de 1996, lei
genérica que rege a matéria. Nessa linha de pensamento, nada
impede que as referidas leis prevejam duração diferenciada para os
estágios que disciplinam, desde que não sejam inferiores a um
semestre letivo, duração mínima imposta pelo art. 4º do Decreto
Federal nº 87.497, de 1982. Podemos ter, desse modo, uma duração
específica do estágio direcionado para o Programa Primeiro Emprego,
de caráter essencialmente inclusivo da camada social mais carente –
em situação de risco social e com atenção especial para os jovens de
regiões com menor IDH –, e outra duração para os estágios não
inseridos nesse programa governamental. Outrossim, nada impede
que ambas as leis estabeleçam prazos iguais de duração dos estágios
que oferecem.

É oportuno ressaltar que o objetivo básico do autor da proposição,
conforme se lê na justificação do projeto, é justamente reduzir para
seis meses o prazo máximo de realização do estágio, sem
possibilidade de renovação. Nas palavras do autor do projeto, “o
acompanhamento do aluno candidato, começando pela escola e
passando pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, cria uma integração natural de dados, possibilitando o
êxito nos investimentos públicos com os alunos da rede pública de
ensino. A alteração do prazo do estágio, passando de 12 para 6
meses, possibilitará o atendimento a número maior de alunos,
reduzindo a demanda reprimida”.

Todavia, a modificação proposta pelo autor do projeto, de redução
do prazo legal do contrato de estágio remunerado para seis meses,
sem possibilidade de renovação, nos parece por demais restritiva.
Vislumbramos, inclusive, o risco de que, para alguns setores da
atividade produtiva, se torne inviável a contratação de estagiários.

Nessa linha de pensamento, esta Comissão poderá acatar, em
parte, a proposta original do autor no tocante à redução da duração do
estágio, estabelecendo um mínimo de um semestre letivo, conforme
determina a norma geral da União, e um máximo de 12 meses, e
permitindo a sua prorrogação por uma única vez. A alteração, nesses
moldes, poderá ser implementada na lei instituidora do Programa
Primeiro Emprego.
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Quanto à Lei nº 12.079, de 1996, a duração do contrato para o
estágio remunerado por ela estabelecido já atende a esses limites,
como se pode verificar pela leitura do seu art. 8º.

Entendemos razoável, oportuna e conveniente a alteração do prazo
de duração do estágio nos moldes que propomos, pois o
estabelecimento desse período mínimo, passível de prorrogação,
poderá atender a todos os setores produtivos interessados nessa
mão-de-obra mais barata, ainda que temporária. A nosso ver, a
fixação de um limite considerado razoável pode ser assegurada pela
determinação de um período máximo, que poderá ser de um ano.
Além disso, a medida alia a consecução do atendimento da demanda
reprimida de estagiários com o objetivo de preparar o estudante para
o exercício prático da profissão, que consiste no propósito básico do
estágio. Assim, a critério do setor produtivo interessado e a bem do
aprimoramento do futuro profissional, o estagiário poderá ser mantido
por um período maior que os seis meses improrrogáveis, propostos
pelo autor do projeto.

Pelas razões expostas, apresentamos, no final deste parecer, a
Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2. Por meio dessa emenda, a duração
do contrato de estágio remunerado concedido sob a ótica do
Programa Primeiro Emprego poderá ser de apenas 6 meses,
prorrogável por uma única vez, prazo este, portanto, inferior ao
mínimo de 12 meses atualmente previsto na lei.

Conforme já mencionado neste parecer, não promovemos alteração
do prazo de duração do estágio concedido em conformidade com o
disposto na Lei nº 12.079, de 1996, tendo em vista que o “caput” do
seu art. 8º já prevê o prazo máximo de um ano para esse tipo de
contrato. É mister lembrar, nesse caso, a observância implícita do
prazo mínimo de seis meses, imposto pela letra “b” do art. 4º do
Decreto Federal nº 87.497, de 1982, em virtude da sua natureza de
norma geral da União.

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

234/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão
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de Constituição e Justiça.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao Substitutivo nº 2 o seguinte art. 3º, renumerando-
se os demais:

“Art. 3º - O inciso XII do art. 3º da Lei nº 14.697, de 30 de julho de
2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 3º - (...)
XII - duração mínima de seis meses e máxima de doze meses do

contrato de estágio, prorrogável por uma única vez;’.”.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Elisa Costa - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 492/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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, dispõe sobre a criação de programa de aproveitamento
da água emergente de lençol freático em edificações e dá outras
providências.

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, a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais 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,
nos termos do art.188, combinado com o art.102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa criar um 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



1151

hídricos.
Inicialmente, cabe-nos destacar o mérito de tal iniciativa, que

demonstra a preocupação com o uso racional da água, bem
absolutamente indispensável à existência de todas as formas de vida
em nosso planeta.

Entretanto, a gestão dos recursos hídricos já se encontra 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.

A Lei nº 13.771 estabelece as seguintes ações de gestão das águas
subterrâneas:

- a sua avaliação quantitativa e qualitativa e o planejamento de seu
aproveitamento racional;

- a outorga e a fiscalização dos direitos de uso dessas águas;
- adoção de medidas relativas à sua conservação, preservação e

recuperação.
Esse gerenciamento deve ser realizado pelo Instituto Mineiro de

Gestão das Águas - Igam -, ao qual, entre outras atribuições,
compete:

- a instituição e a manutenção de cadastro de poços e outras
captações;

- a proposição e a implantação de programas permanentes de
conservação e proteção dos aqüíferos, visando ao seu uso
sustentado;

- a implantação de sistemas de outorga e de consulta permanente,
de forma a otimizar o atendimento aos usuários de produtos e
serviços.

De acordo com o art. 19 do referido diploma legal, a utilização das
águas subterrâneas estaduais depende de concessão administrativa,
quando a água se destinar a uso de utilidade pública, ou de
autorização administrativa, nos demais casos. Os interessados em
captar águas subterrâneas estão obrigados a se cadastrar junto ao
Igam, sob pena de sanções previstas no art. 26 da citada lei.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que nos
antecedeu na análise da matéria e à qual cabe apreciar o mérito da
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proposição, discorreu apropriadamente sobre a gestão dos recursos
hídricos em nosso Estado e apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual
concordamos.

Quanto aos aspectos financeiro e orçamentário da matéria, cuja
análise cabe a essa Comissão, não vislumbramos nenhum impacto
para as finanças públicas.

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

492/2007, nº 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Célio Moreira, relator - Sebastião Helvécio

- Walter Tosta - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 578/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, o Projeto de Lei nº
578/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.809/2006, acrescenta dispositivo à Lei nº 14.697, de 30/7/2003, que
institui o Programa Primeiro Emprego no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito do
projeto, nos termos do art. 102, XIV, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo alterar a Lei nº 14.697, de

2003, que instituiu o Programa Primeiro Emprego no Estado, de forma
a prever sanção nos casos de descumprimento do disposto no art. 3º
da lei. Esse artigo estabelece preceitos que devem ser observados no
estágio remunerado, tais como comprovação de vínculo de
escolaridade do jovem, carga horária, remuneração, limite máximo de
estagiários em relação ao total de pessoal da empresa, comprovação
de manutenção dos postos de trabalho existentes, além de regras
sobre faixa etária, parentesco e ordem de precedência na escolha do
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estagiário; é, contudo, omisso quanto aos casos de descumprimento
dessas regras.

A proposição vem suprir lacuna existente na lei, contribuindo para
sua efetividade. A sanção, conquanto não seja atributo constitutivo da
norma, tem sido considerada elemento de grande importância para
sua eficácia, tanto mais nas sociedades contemporâneas, cuja
complexidade, multifuncionalidade e diversidade de valores e
interesses tendem a diluir o potencial de adesão espontânea do
indivíduo ao direito, sintomático em sociedades simples, coesas e com
menor grau de entropia. Vem, pois, em boa hora a sanção proposta.

Esse potencial de eficácia normativa que assinalamos implica
melhores possibilidades de aplicação da política pública objeto da
citada lei. Pode-se vislumbrar mais equilíbrio na relação entre capital e
trabalho na realização do Programa Primeiro Emprego.

Outro ponto a se ressaltar e aplaudir é o fato de o projeto de lei em
estudo derivar de contribuição dada pelo evento “Parlamento Jovem”,
desenvolvido nesta Assembléia pela Comissão de Participação
Popular, o que reforça nossa crença nas virtudes da democracia
participativa e na necessidade de aperfeiçoarmos seus instrumentos,
como temos feito no Legislativo mineiro.

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

578/2007.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Walter Tosta - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

716/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Resolução nº
3.536/2006, visa sustar os efeitos da alínea “b” do § 1º do art. 5º e do
art. 11 do Decreto nº 32.649, de 13 /3/91.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma
proposta.
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Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas para ser apreciada quanto
ao mérito, tendo recebido parecer pela rejeição.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise pretende sustar os efeitos da

alínea “b” do § 1º do art. 5º e do art. 11 do Decreto nº 32.649, de
13/3/91, que regulamenta a Lei nº 9.760, de 20/4/89, com a redação
dada pela Lei nº 10.419, de 16/1/91, “que concede passe-livre aos
deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade superior
a sessenta e cinco anos, no transporte coletivo intermunicipal do
Estado.”

A referida alínea prevê como requisito para a concessão de
credenciamento de passe-livre atestado de que o beneficiário é pobre
no sentido legal, expedido por autoridade competente.

E, ainda, o art. 11 do citado decreto dispõe que o Estado celebrará
convênio com as empresas de transporte coletivo intermunicipal,
estabelecendo as condições para assegurar-lhes a indenização
referente aos custos decorrentes da concessão de passe-livre aos
deficientes físicos de que trata o decreto em questão.

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre a
matéria, oportunidade em que não vislumbrou óbice de natureza
jurídico-material à sua tramitação.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas analisou
a matéria quanto ao mérito, promovendo, nessa oportunidade,
acurada análise do assunto, opinando, finalmente, pela rejeição.

Na definição de Hely Lopes Meirelles, serviço público é “todo aquele
prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e
controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou
secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado”.
Continua, ainda, afirmando que “ é a variação do interesse público que
autoriza a alteração do contrato e até mesmo sua extinção, nos casos
extremos, em que sua execução se torna inútil ou prejudicial à
comunidade, ainda que sem culpa do contratado; o direito deste é
restrito à composição dos prejuízos que a alteração ou rescisão
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unilateral do ajuste lhe acarretar”.
Cumpre-nos observar que tal direito do contratado lhe é assegurado

pela Lei Federal nº 8.987, de 1995, a qual dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, segundo
seu art. 9º, § 2º e § 4º.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão, temos
que considerar que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão deve ser preservado e, como o objeto da lei gera um ônus,
este deve ser arcado pela administração, por meio de indenização às
empresas delegatárias do serviço, ou pelos usuários pagantes, por
meio de majoração de tarifas. Se a lei não fez previsão de quem
arcaria com esse ônus, este relator entende que não seria o decreto o
instrumento adequado para fazê-lo. A melhor alternativa para o
problema seria a modificação da lei, com uma análise mais profunda
da questão, para se encontrar uma forma de dar efetividade ao
benefício concedido. Assim, deve o Governador iniciar o processo de
modificação da lei ou criar condições para o seu cumprimento via
orçamento do Estado. Por essas razões, entendemos que o decreto
deve ter seus efeitos sustados por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 716/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.022/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe
altera a 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.

Consoante com o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à
matéria o Projeto de Lei nº 2.097/2008, do Governador do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
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Substitutivo nº 1, que apresentou.
Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art. 102, XVII, “b”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em análise modifica a Lei nº 12.733, de 1997, a lei
estadual de incentivo à cultura. Durante a sua tramitação, foi anexado
à matéria o Projeto de Lei nº 2.097/2008, que pretende oferecer nova
disciplina ao mecanismo de incentivo fiscal instituído com o objetivo
de estimular a realização de projetos culturais no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar,
apresentou ao projeto em tela o Substitutivo nº 1, que encampa as
inovações trazidas pela proposição do Governador do Estado,
promovendo, ao mesmo tempo, adequações técnicas no projeto.

É importante salientar, nesta oportunidade, que o Projeto de Lei nº
2.097/2008 é fruto do trabalho realizado por um grupo integrado por
representantes do Poderes Executivo e Legislativo, que se reuniu
durante o ano de 2007 nesta Casa Legislativa e traçou os
fundamentos do texto em apreço. As audiências públicas promovidas
no âmbito da Comissão de Cultura, na Capital e no interior, bem como
as reuniões técnicas do grupo de trabalho consubstanciaram uma
proposta coletiva e conciliatória dos interesses dos atores envolvidos,
que incluem integrantes da Secretaria de Estado de Cultura, a
Deputada Elisa Costa, autora da proposição principal, e a Comissão
de Cultura, que fomentou e mediou os debates, e a sociedade,
representada nas audiências públicas pelas entidades do setor
cultural e por outros segmentos interessados, que se propuseram a
oferecer a sua contribuição.

Não obstante considerarmos que a análise do mérito da proposição,
na forma adotada no parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
conduziu o próprio processo de sua concepção, acreditamos ser papel
desta Comissão atualizar neste parecer razões que demonstrem a
necessidade de aprimoramento do instrumento legal de incentivo à
produção cultural vigente, bem como trazer à análise alguns
elementos novos, com o intuito de aperfeiçoar o texto a ser
encaminhado à próxima Comissão.

A adequada valorização econômica da criação e da difusão dos
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bens culturais, de caracteres amador ou profissional, artesanal,
industrial, individual e coletivo, converte-se, no mundo
contemporâneo, em um fator decisivo de emancipação, de garantia da
diversidade e em uma conquista do direito democrático dos povos de
afirmar suas identidades nas relações entre as culturas. Ao instituir
instrumentos baseados em tais princípios, como o incentivo fiscal para
estimular a produção e a divulgação de bens culturais, o poder público
desempenha importante função redistributiva e mediadora do fazer
cultural, o que configura um meio de influir positivamente nessa
dinâmica.

É plausível afirmar que o incentivo à produção artística e cultural por
via de renúncia fiscal vem se apresentando como um mecanismo de
suma importância para dinamizar e fortalecer o setor cultural em
Minas Gerais. As empresas que desenvolvem ações que possam
produzir benefícios para as comunidades são consideradas
socialmente responsáveis, uma característica que vem sendo cada
vez mais valorizada pela sociedade, com reflexos positivos na imagem
da empresa no mercado. Essa é uma das conclusões a que chegou o
estudo “Incentivo fiscal à cultura: limites e potencialidades”, realizado
por pesquisadores da Fundação João Pinheiro, que analisou os
resultados alcançados pela lei de incentivo, no período de 1998 a
2002.

Por outro lado, o mesmo estudo revela que as 20 maiores empresas
incentivadoras da cultura no Estado mobilizam mais de 80% dos
recursos. O perfil das grandes empresas sintoniza-se com a busca de
projetos adequados à sua estratégia de comunicação ou imagem
empresarial, e elas defendem sua liberdade de participação no
mecanismo de incentivo fiscal de acordo com seus interesses e
objetivos corporativos. O resultado disso é a excessiva centralização
da política: a região central do Estado respondia, à época do estudo,
por mais da metade dos projetos. Dentro dessa região, há uma
concentração nas localidades em que residem os estratos sociais
mais elevados. Atributos como notoriedade e prestígio do
empreendedor são inevitavelmente valorizados, de forma que os
pequenos empreendedores que atuam em regiões mais afastadas dos
pólos industriais têm chances reduzidas de auferir recursos para seus



1158

projetos.
A Secretaria de Estado de Cultura, atenta a esse problema,

procurou, nos últimos anos, desenvolver, na elaboração dos editais
para apresentação de projetos, mecanismos que estimulassem a
elevação do percentual de aprovação de projetos oriundos do interior,
tendo auferido bons resultados. No entanto, a necessidade de prever,
no próprio corpo da lei de incentivo, um mecanismo que assegurasse
maior descentralização da política cultural foi apontada desde 2004,
quando da realização do fórum técnico “Cultura: política e
financiamento”, promovido pela Assembléia Legislativa. A Deputada
Elisa Costa, sensível à demanda das entidades do setor cultural,
apresentou o Projeto de Lei nº 2.880/2005, que pretendia melhor
distribuição dos recursos da lei de incentivo nas diversas regiões do
Estado. A Comissão de Cultura, subsidiada pelas audiências públicas
ocorridas em 2006 e pelas propostas de representantes do setor
cultural, apresentou substitutivo à matéria, que foi arquivada ao final
da legislatura. Em 2007, a autora apresentou a proposição em análise,
que recupera a essência proposta anterior e sugere novos
aperfeiçoamentos na lei de incentivo, de forma a torná-la mais efetiva,
como a implementação das câmaras setoriais e o escalonamento dos
percentuais de dedução no ICMS devido, conforme o porte da
empresa incentivadora.

Em razão do longo processo maturação em que se desenvolveu o
projeto de lei em tela, cuja evolução foi consubstanciada na
proposição anexada, com ativa participação desta Comissão desde o
nascedouro das discussões, ratificamos a sua pertinência e
tempestividade, propondo algumas adequações técnicas por meio das
Emendas nºs 1 a 4 ao Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 1 recupera, no texto do Substitutivo nº 1, o inciso IX do
art. 8º do Projeto de Lei nº 2.097/2008, uma vez que “Áreas Culturais
Integradas” não são simplesmente a conexão de duas áreas distintas,
mas sim uma área específica, em que os projetos culturais conjugam
características multidisciplinares. É o caso dos festivais de inverno,
das obras voltadas ao estudo da gestão e da produção culturais, dos
seminários e dos cursos sobre políticas culturais, etc. Além disso,
conforme informações da Secretaria de Estado de Cultura, uma
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câmara setorial correspondente deverá ser criada para apreciar os
projetos apresentados no âmbito dessa área.

A Emenda nº 2 pretende tornar mais clara a redação do § 2º do art.
8º, de maneira a ficar evidente que os projetos culturais referentes a
festivais, seminários, cursos e bolsas de estudo se vinculam às
respectivas áreas temáticas relacionadas nos incisos do art. 8º.

A Emenda nº 3 aperfeiçoa a composição da comissão técnica que
apreciará os projetos, em sintonia com o espírito da proposição
principal de elevar a participação de empreendedores do interior do
Estado na formulação e na fruição da política de incentivo à produção
cultural.

A Emenda nº 4 explicita as condições e os requisitos a serem
exigidos do empreendedor cultural para se candidatar aos benefícios
instituídos pela lei, de forma a assegurar que o financiamento de
projetos de natureza cultural empreendidos por entidades de natureza
prioritariamente cultural sejam o foco da legislação e não haja
indesejável dispersão de recursos. Pretende-se, ainda, a subsunção
das TVs e rádios comunitárias, incluídas expressamente no art. 9º
como beneficiárias da lei, nas condições e nos requisitos exigidos das
outras entidades participantes como empreendedoras.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 1.022/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4, que
apresentamos.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao art. 8º do Substitutivo nº 1 o seguinte inciso IX, e

suprima-se o § 1º do mesmo artigo:
“Art. 8º - (...)
IX - áreas culturais integradas.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao § 2º do art. 8º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 8º - (...)
§ 2º - Os projetos culturais referentes às áreas de que tratam os

incisos deste artigo poderão também abranger eventos, festivais,
publicações técnicas, seminários, cursos e bolsas de estudos.”.
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EMENDA Nº 3
Acrescente-se ao final do § 2º do art. 10 a expressão “garantida,

sempre que possível, a participação de integrantes domiciliados no
interior”.

EMENDA Nº 4
Dê-se ao inciso II do “caput” do art. 2º, ao parágrafo único do mesmo

artigo e ao “caput” do § 1º do art. 9º do Substitutivo nº 1 a seguinte
redação:

“Art. 2º - (...)
II - empreendedor cultural:
a) a pessoa física estabelecida no Estado, com objetivo e atuação

prioritariamente culturais, diretamente responsável pela promoção e
pela execução de projeto cultural a ser beneficiado pelo incentivo de
que trata esta lei, com efetiva atuação devidamente comprovada;

b) a pessoa jurídica estabelecida no Estado, com objetivo
prioritariamente cultural explicitado em seus atos constitutivos,
diretamente responsável pela promoção e pela execução de projeto
cultural a ser beneficiado pelo incentivo de que trata esta lei, no
mínimo com um ano de existência legal e efetiva atuação prioritária na
área cultural, devidamente comprovados.

Parágrafo único - Poderão ser estabelecidos em regulamento outros
requisitos e condições exigidos do empreendedor para candidatar-se
ao benefício de que trata esta lei.

(...)
Art. 9º - (...)
§ 1º - Observado o disposto no inciso II do art. 2º, poderá ser

também beneficiado pelo incentivo fiscal instituído por esta lei o
projeto cultural desenvolvido por entidade:”.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Glaúcia Brandão, Presidente e relatora - Maria Lúcia Mendonça -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.398/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a adaptação de veículos dos Centros de Formação de
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Condutores - CFCs - para o atendimento às pessoas com deficiência.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007, a proposição foi

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

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

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo reparar a omissão da lei no

que tange à expressa inclusão das pessoas com deficiência. É o que
se depreende da leitura da justificação que acompanha o projeto.

Entre os objetivos da assistência social, a Constituição da República
consagra, no inciso IV do seu art. 203, além da habilitação e da
reabilitação das pessoas com deficiência, a promoção de sua
integração na vida comunitária. É nesse âmbito que a proposição em
estudo se enquadra.

Nesse passo, é oportuno lembrar que, entre as competências desta
Comissão, relacionadas no inciso XIV do art. 102 do Regimento
Interno, inclui-se a integração social do portador de deficiência.

Com efeito, tem este Parlamento a oportunidade de promover a
concretização da garantia constitucional da proteção a que fazem jus
todos os cidadãos mineiros, especialmente aqueles que integram a
parcela mais vulnerável da comunidade, a exemplo das pessoas com
deficiência.

De fato, a medida postulada tem o condão de assegurar o exercício
da prática de direção veicular pelo deficiente físico, direito
intrinsecamente condicionado à aprovação do candidato nos exames
teórico e prático aplicados pelo Detran. É sobretudo visando à
aprovação no exame prático que a implementação do projeto se
mostra necessária. Com efeito, a proposta contribui para garantir, nos
Centros de Formação de Condutores, a disponibilidade de veículos
adaptados ao uso por pessoas com deficiência.

Bem andou o constituinte federal, ao incluir a redução das
desigualdades sociais e regionais entre os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil (art. 3º da Constituição Federal). Nessa
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linha de pensamento, podemos afirmar que são raras as exceções à
perceptível relação de causa e efeito existente entre a pessoa com
deficiência e a sua condição de desigualdade social. Isso porque,
muitas vezes, a situação socioeconômica de uma determinada parcela
da comunidade está intimamente relacionada com a fragilidade de sua
situação físico-biológica peculiar. Lembramos, ainda, que a igualdade
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é preceito de direito
fundamental, assegurado no “caput” do art. 5º da Carta Magna. Desse
modo, mostra-se inaceitável assentir na significativa exclusão que
ainda atinge as pessoas com deficiência no que diz respeito à prática
da direção veicular.

A leitura conjunta dos dispositivos constitucionais mencionados
conduz à observância dos princípios da igualdade, da isonomia e da
eqüidade. Este é o que assegura o tratamento especial aos desiguais,
que são aquelas pessoas pertencentes a uma parcela da comunidade
diferenciada em face de desigualdades econômicas e sociais ou que
constituem minoria fragilizada em razão de fatores físico-biológicos
peculiares, como o são as pessoas com deficiência física, entre outras
categorias.

Cumpre-nos salientar a oportunidade do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que buscou
aprimorar o projeto original, dando-lhe enfoque mais genérico, em
consonância com o significado jurídico-doutrinário da lei no sentido
estrito, e redação adequada à técnica legislativa.

Diante da fundamentação apresentada, portanto, a proposição se
nos afigura oportuna e conveniente pela ótica do mérito; todavia, a
bem da clareza e objetividade que devem pautar texto de lei,
apresentamos a Emenda nº 1, que objetiva explicitar a faculdade de
adaptação de mais de um veículo para aprendizagem de pessoas com
deficiência, caso haja interesse, nesse sentido, por parte do Centro de
Formação de Condutores. No que tange ao número de veículos que
compõem a frota dos Centros de Formação de Condutores, a partir do
qual se aplicará a obrigatoriedade legal, opinamos pela razoabilidade
do limite estabelecido de 10 veículos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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1.398/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir
redigida.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam os Centros de Formação de Condutores que

possuírem frota superior a dez veículos obrigados a destinar e a
adaptar pelo menos um veículo para aprendizagem de pessoas com
deficiência física.”.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta, relator - Elisa Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.479/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o Projeto de Lei nº

1.479/2007 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Cláudio os imóveis que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.479/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio os imóveis
constituídos de terrenos com áreas de 1.308m² e 1.325m², situados
nesse Município.

Inicialmente, cabe esclarecer que, consultada a respeito das
pretendidas doações, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão declarou-se parcialmente favorável, tendo em vista que a
Polícia Civil do Estado tem interesse na utilização do imóvel com área
de 1.325m². Em decorrência disso, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que autoriza a doação ao
Município de Cláudio de imóvel constituído por três lotes com área
total de 1.308m², sobre o qual faremos nossa análise.
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Atendendo ao interesse público que deve fundamentar toda doação
de patrimônio público, o parágrafo único do art. 1º do Substitutivo nº 1
estabelece que o referido imóvel destina-se à construção do pátio da
Secretaria Municipal de Obras e de uma usina de asfalto. Além disso,
o art. 2º determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe for 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, por fim, 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 n°

1.479/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Célio Moreira -

Sebastião Helvécio - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.611/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.611/2007, do Deputado Doutor Viana, altera a
Lei nº 9.095, de 17/12/85, que dispõe sobre o exercício das atividades
de despachante no Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/9/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, sendo-lhe anexado o Projeto de Lei nº 1.772/2007, do
Deputado Domingos Sávio.
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Compete a esta Comissão, preliminarmente, examinar a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.611/2007 propõe uma alteração pontual na Lei

nº 9.095, de 1985, que dispõe sobre o exercício das atividades de
despachante no Estado de Minas Gerais, enquanto o Projeto de Lei nº
1.772/2007 propõe a substituição do referido diploma legal. Faremos o
exame em separado de ambas as proposições.

Quanto ao projeto de lei em epígrafe, seu art. 1º acrescenta os
incisos I e II ao art. 21 da Lei nº 9.095, de 1985, o qual estabelece que
aos prepostos se aplica, no que couber, a legislação referente aos
despachantes.

Com a proposta em epígrafe, mantida a redação do “caput”,
determina-se, no inciso I, que, na vacância do cargo de despachante,
o preposto credenciado mais antigo e que tiver mais de 10 anos de
atividade poderá solicitar o seu credenciamento como despachante
provisório para ocupar a vaga do titular pelo prazo de 12 meses e, no
inciso II, que o despachante provisório deverá, no prazo estipulado,
submeter-se à prova de habilitação e assinar termo de
responsabilidade para credenciamento definitivo, na forma do disposto
no art. 3º da referida lei.

Segundo o autor da proposta, na justificação que acompanha o
projeto, objetiva-se garantir que o preposto credenciado no Detran-
MG, indicado por despachante com quem trabalhe há mais de 10
anos, não fique sem trabalho em caso de vacância do cargo de
despachante. Ainda de acordo com o autor, o preposto não tem
garantia de continuidade de trabalho, e o despachante apenas assina
a sua carteira de trabalho e não recolhe o INSS nem o FGTS. Informa
também que o DETRAN-MG não abre vaga para novos despachantes
há mais de 30 anos e que os prepostos, em razão do decurso do
tempo, não têm condições de fazer as provas exigidas.

Embora revestida de elevado caráter social, a proposição parte de
uma premissa falsa, qual seja a de que existe cargo de despachante.
Cargo é um instituto jurídico, que deve ser criado por lei, ao qual
corresponde um conjunto de funções e atribuições, a ser ocupado por
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servidor público remunerado pelo Estado. Despachante é um
profissional liberal contratado pelas pessoas físicas ou jurídicas e por
elas remunerado para que as represente perante as repartições
públicas.

O Estado de Minas Gerais dispõe de um cadastro dos despachantes
que prestam serviços junto ao DETRAN-MG, nos termos da Lei nº
9.095, de 1985. Deve-se registrar que os despachantes são
fundamentais para a eficiência da administração pública de uma
sociedade democrática. Em uma comunidade de mais de 10.000.000
de habitantes, como é o caso de Minas Gerais, a burocracia, como um
sistema de organização do trabalho em qualquer instituição, conforme
a teoria de Max Weber, é indispensável, e os despachantes
contribuem para o seu bom funcionamento na administração pública,
ajudando na mediação entre o Estado e o cidadão. Não obstante,
despachante não é uma profissão regulamentada, segundo
entendimento da Presidência da República, manifestado no veto
parcial à proposição que culminou na Lei nº 10.602, de 2002, o qual
dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos
Despachantes Documentalistas e dá outras providências.
Apresentamos, a seguir, um excerto da justificação do referido veto:

“Não obstante o disposto no inciso XIII do art. 5º da Constituição,
que assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, inexiste no ordenamento jurídico lei a disciplinar a profissão
de despachante documentalista.

Entretanto, é oportuno informar que a atividade - despachante
documentalista - faz parte da Classificação Brasileira de Ocupações
disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, onde se
verifica que estes trabalhadores autônomos podem atuar sem
qualquer supervisão, especialmente, representando o seu cliente junto
a órgãos e entidades competentes.

Nada obsta a associação desses trabalhadores para o fim de
estabelecer regras aplicáveis aos seus associados. Depreende-se do
próprio projeto que já existem Conselhos Federal e Regionais em
funcionamento (art. 7º), sem qualquer interferência do Poder Público,
cuja atuação permite a defesa dos interesses dos trabalhadores
filiados.”.



1167

Esse entendimento não impede que o Estado de Minas Gerais adote
um cadastro dos despachantes que prestam serviços em suas
repartições, visando à segurança tanto da administração pública
quanto dos cidadãos. Qualquer pessoa pode figurar nesse cadastro,
desde que preencha as condições estabelecidas na referida Lei nº
9.095.

Nos termos em que foi apresentada, não há como a proposição em
tela prosperar nesta Casa.

O Projeto de Lei nº 1.772/2007, anexado ao projeto em epígrafe,
dispõe sobre a atividade de despachante documentalista e dá outras
providências. A proposição visa a substituir o diploma legal que
disciplina a atividade de despachante no Estado de Minas Gerais, na
medida em que seu art. 16 revoga a Lei nº 9.095, de 1985.

Deve ficar claro que o Estado federado não pode regulamentar a
profissão de despachante, uma vez que a regulamentação de
profissões é matéria de competência exclusiva da União, nos termos
do art. 22, XVI, da Constituição da República. Por essa razão, por
exemplo, não pode a lei estadual estabelecer que “o exercício da
atividade de despachante documentalista e sua denominação são
privativos dos inscritos no Conselho Regional dos Despachantes do
Estado de Minas Gerais”. Somente lei federal poderia estabelecer
essa exigência, o que não foi feito.

Deve-se distinguir essa situação da que ocorre com os conselhos
vinculados a profissões regulamentadas, associadas a determinada
formação no ensino superior, como medicina, engenharia, arquitetura
e advocacia. Os conselhos dessas profissões são autarquias nas
quais os profissionais devem estar inscritos para o exercício da
profissão. Por essa razão, suprimimos o art. 2º e o inciso I do art. 6º
da proposição em exame.

O Estado deve, contudo, manter algum controle ou registro dos
profissionais que atuam como despachantes, porque a Lei federal nº
10.602, de 2002, estabelece que os despachantes têm mandato
presumido de seus clientes. Contudo, parece-nos mais eficiente que o
Estado tenha o registro dessas entidades de classe, as quais lhe
informarão o nome de seus associados.

O substitutivo que se segue procura ajustar o Projeto de Lei nº
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1.611/2007 às observações constantes deste parecer. Espera-se,
evidentemente, que as comissões de mérito aperfeiçoem a
proposição, levando em consideração as balizas de ordem jurídica
discutidas neste parecer.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.611/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui cadastro de entidades representativas de despachantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado manterá cadastro de entidades representativas

dos despachantes, constituídas na forma da lei.
§ 1º - Somente poderão ser cadastradas as entidades cujo estatuto

ou outro ato normativo preveja mecanismos de representação contra
os associados em virtude da prática de atos irregulares, sindicância e
sanções, assegurada a ampla defesa.

§ 2º - O Estado somente reconhecerá o despachante associado à
entidade cadastrada, na forma desta lei.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, o despachante documentalista é
pessoa física que, mediante a anuência do cliente e
independentemente de mandato, representa-o perante os órgãos
públicos, nos atos de, entre outros:

I - trâmite de documentos de veículos automotores, impostos sobre
a propriedade, taxas, multas e emolumentos incidentes sobre serviço
de trânsito e transporte;

II - revalidação de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação -
CNH -;

III - obtenção de atestados de qualquer natureza;
IV - documentos e certidões perante órgãos públicos estaduais.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 9.095, de 17 de dezembro de 1985.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.762/2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a instalação de brinquedotecas em
estabelecimentos de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em
regime ambulatorial e de internação.

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 matéria foi analisada pela Comissão de Saúde, que
opinou por sua rejeição.

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
O projeto em tela tem por objetivo a instalação de brinquedotecas

em hospitais, clínicas, unidades de saúde e outros estabelecimentos
similares que promovam atendimento pediátrico, em regime de
internação ou ambulatorial.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apreciar a matéria,
afirmou em seu parecer que o art. 24, § 2o, da Constituição da
República determina que a competência da União para legislar sobre
normas gerais, no âmbito da legislação concorrente, não exclui a
competência suplementar dos Estados. Por isso, entendeu essa
Comissão não haver óbice de natureza jurídica, constitucional e legal
à tramitação da matéria. Com o objetivo de aprimorar a redação do
texto do projeto e adequá-lo à técnica legislativa, optou pela
apresentação do Substitutivo no 1.

A Comissão de Saúde, a quem compete apreciar o mérito da
proposição, reconheceu a importância da brinquedoteca hospitalar
para o processo de recuperação de crianças doentes, porém,
entendeu que, diante das diversas carências do Sistema Único de
Saúde - SUS -, esse espaço não é prioritário, razão pela qual opinou
pela rejeição do projeto.

Este relator entende que o benefício que a brinquedoteca pode
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trazer às crianças está além da questão dos custos e prioridades da
área da saúde, sendo significativo o seu poder de interferir na
recuperação do paciente e evitar os traumas de longas esperas para
atendimento nas pediatrias dessas unidades de saúde o que tem sido
rotina.

Além disso, a partir da exigência da instalação das brinquedotecas
nas unidades que tenham internação, prevista pela Lei Federal nº
11.104, de 21/3/2005, o SUS, por meio da RET-SUS, que é uma rede
governamental criada pelo Ministério da Saúde para facilitar a
articulação entre as 36 Escolas Técnicas do SUS e fortalecer a
educação profissional em saúde, tem promovido treinamento de
profissionais da saúde para viabilizar esse atendimento. Com o
objetivo de tornar os profissionais aptos a cuidar e divertir as crianças
internadas, têm-se discutido conceitos como o perfil e o cotidiano do
brinquedista hospitalar, a brinquedoteca como espaço de inclusão
social, a organização do trabalho e as necessidades das crianças.
Além disso, os profissionais da saúde aprendem a construir
brinquedos e a planejar atividades lúdicas, como contos de história e
peças de teatros.

Quanto ao custo para implementação das brinquedotecas nos
ambulatórios, esse pode ser reduzido, com pouco investimento do
Estado, usando mão-de-obra de voluntários e buscando parcerias. É
possível solucionar problemas, como a falta de espaço, por exemplo,
acomodando os materiais e os brinquedos em grandes caixas que
podem ser empilhadas e transportadas com facilidade.

Outro aspecto a ser destacado refere-se aos brinquedos: além dos
industrializados, adquiridos ou doados, são construídos outros pelos
pais ou jovens da comunidade, que, devido a esse envolvimento, se
sentem mais comprometidos com o projeto e, conseqüentemente, têm
uma participação mais efetiva.

A montagem da brinquedoteca pode ser realizada com apoio de
entidades filantrópicas e de empresas. Esse apoio pode se estender
não só à doação de brinquedos e equipamentos, mas também ao
empréstimo de instalações e orientação na implantação do projeto e
no treinamento de funcionários.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto causará aos
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cofres públicos impacto que este relator entende irrisório, face à
magnitude do orçamento do Estado, e ao benefício para as nossas
crianças. Além disso, podemos afirmar que os custos das pediatrias
podem ser reduzidos graças à recuperação mais rápida ou ao não-
agravamento do estado de saúde das crianças.

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

1.762/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Jayro Lessa,  Presidente -  Sebastião Helvécio, relator - Antônio

Júlio - Célio Moreira - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.031/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 2.031/2008
altera dispositivo da Lei nº 11.547, de 27/7/94, que proíbe a venda de
bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e nas condições que
especifica.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/2/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei nº 11.547, de 27/7/1994, proíbe a venda de bebidas alcoólicas

em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados
nas rodovias estaduais, em terrenos contíguos às faixas de domínio
do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER –
MG.

A referida lei estabelece as penas cabíveis para o seu
descumprimento, quais sejam a pena de advertência, na primeira
autuação, para que seja providenciada a imediata retirada das
bebidas alcoólicas do comércio, a apreensão das bebidas alcoólicas e
multa progressiva, na forma do regulamento, no caso de reincidência,
até o limite de três autuações, e o fechamento, pelo órgão
competente, do trecho que permite o acesso do estabelecimento à
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rodovia estadual, a partir da quarta autuação.
Mediante a proposição em exame, objetiva-se alterar a redação do

art. 1º da mencionada lei de modo a incluir na vedação legal não só a
venda, como também a posse e a exposição de bebida alcoólica nas
rodovias estaduais.

Segundo a justificação que acompanha a proposição, não obstante
os preceitos sancionatórios da lei, esta tem tido sua eficácia
comprometida em razão das dificuldades de ordem prática para a
caracterização do flagrante do ilícito. Muitas vezes as bebidas são
depositadas debaixo de balcões ou em prateleiras inacessíveis à
fiscalização. Ademais, não raro, os consumidores, coniventes com as
infrações à lei, alegam não estar adquirindo bebidas em tais
estabelecimentos. Assim, a alteração proposta, ao incluir na vedação
legal, além da venda, também a posse e a exposição de bebidas
alcoólicas, seria medida legislativa tendente a conferir maior valia
operacional à proibição da comercialização desse produto nas
rodovias estaduais, afastando as dificuldades atuais de caracterização
do ilícito para efeito do flagrante.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria, deve-se
invocar o disposto no art. 23, II, da Constituição da República,
segundo o qual é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, entre outras, a proteção da saúde.
Também o art. 24 da Lei Maior atribui ao Estado a prerrogativa de
legislar, na via da competência concorrente, sobre proteção e defesa
da saúde.

Cumpre dizer, outrossim, que, na órbita federal, foi editada a Medida
Provisória nº 415/2008, que proíbe a comercialização de bebidas
alcoólicas em rodovias federais. Na exposição de motivos desse
instrumento normativo, invoca-se pesquisa realizada pela Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad - apontando que 2/3 dos motoristas já
dirigiram depois da ingestão de bebidas alcoólicas em quantidade
superior à permitida. Outra pesquisa referida na exposição de motivos
foi realizada pela Associação Brasileira de Departamento de Trânsito -
Abdetran - em quatro capitais brasileiras (Salvador, Recife, Brasília e
Curitiba), a qual apontou que, entre as 865 vítimas de acidentes,
quase 1/3 (27,2%) apresentou taxa de alcoolemia superior ao limite
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legal.
De outra parte, é preciso ressaltar que os gastos com procedimentos

hospitalares decorrentes de acidentes de trânsitos associados ao uso
de bebidas alcoólicas vêm aumentando de modo considerável,
acarretando graves conseqüências para a elaboração e a implantação
de políticas públicas nessa área.

A edição da mencionada Medida Provisória nº 415/2008 ensejou
inúmeras ações judiciais, havendo, inclusive, expedição de liminar
pela justiça liberando a comercialização de bebidas, com posterior
cassação da liminar. A esse propósito, o STF já teve ocasião de
decidir pela constitucionalidade de norma proibitiva de venda de
bebida alcoólica em rodovias sob o argumento de se tratar de
exercício de poder de polícia vinculado à segurança no trânsito.

À vista das considerações aduzidas, nos estritos limites do juízo de
admissibilidade que compete a esta Comissão empreender, não
vislumbramos óbice à aprovação do projeto em exame.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.031/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.158/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, a proposição em
epígrafe proíbe a inclusão do nome de consumidores no cadastro de
proteção ao crédito em razão de dívidas provenientes da prestação de
serviços educacionais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte.

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
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A proposta em apreço pretende vedar a inscrição do nome de
consumidor de serviço educacional em cadastro de restrição ao
crédito.

Inicialmente, deve-se destacar que a matéria de que trata o projeto
diz respeito a consumo, tema que, nos termos do art. 24, V, da
Constituição da República, é de competência legislativa concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal. Dessa forma, em uma
primeira análise, estaria a matéria sujeita à disciplina por parte do
Estado.

Contudo, algumas considerações devem ser feitas.
O art. 24 da Constituição da República trata da competência

legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal,
estabelecendo as matérias que deverão ser regulamentadas de forma
geral pela União e de forma específica pelos Estados e pelo Distrito
Federal. É o que a doutrina chama de repartição vertical de
competência, situação na qual se reserva à União a fixação de
princípios e normas gerais, deixando-se aos Estados a respectiva
complementação.

Nesse sentido, a Carta Magna estabelece as regras definidoras da
competência concorrente nos §§ 1o a 4o do art. 24. Dessa maneira, a
competência da União deve-se limitar a estabelecer normas gerais, o
que não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei
federal sobre normas gerais, os Estados podem exercer a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades,
sendo que a superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Vê-se, portanto, que, no que toca ao consumo, compete à União
editar as normas gerais sobre a matéria, as quais se encontram
consubstanciadas na Lei Federal no 8.078, de 11/9/90, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e aos Estados
suplementar a legislação então existente, pormenorizando as aludidas
normas com o propósito de tornar sua aplicação mais efetiva.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor destinou uma seção
específica para disciplinar o funcionamento dos bancos de dados e
cadastros de consumidores (arts. 43 a 45). Preceitua que o
consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros,



1175

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Determina que os
cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros,
verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo
conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos,
e que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de
consumo deve ser comunicada por escrito ao consumidor, quando
não solicitada por ele. Assegura ainda ao consumidor o direito de
exigir imediata correção, sempre que encontrar inexatidão nos seus
dados e cadastros, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis,
comunicar aos destinatários a alteração das informações incorretas.

Estabelece também o Código que os bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e
congêneres são considerados entidades de caráter público.
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do
consumidor, não poderão ser fornecidas, pelos respectivos Sistemas
de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir
ou dificultar novo acesso ao crédito juntos aos fornecedores.

Por fim, o Código determina que os órgãos públicos de defesa do
consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo
divulgá-los pública e anualmente. A divulgação indicará se a
reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor.

Note-se, pois, que a União, ao editar o Código de Proteção e Defesa
do Consumidor, já fixou a disciplina geral relativa aos bancos de
dados e aos cadastros de consumidores, não estabelecendo restrição
no que toca a serviços educacionais ou quaisquer outros serviços.
Assim, não se afigura admissível que, no uso da competência
suplementar, o Estado formule uma disciplina que acabe por afastar a
aplicação das normas federais de caráter geral.

No que se refere à caracterização da relação de consumo, conforme
se infere da leitura dos dispositivos do estatuto consumerista, não
resta dúvida de que os prestadores de serviços educacionais devem
se submeter às suas disposições. De fato, nos termos do art. 2o,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final. Já o fornecedor, de acordo



1176

com o art. 3o, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços. O § 2o do
referido dispositivo esclarece que serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Ademais, é importante registrar que a Lei Federal no 9.780, de
23/11/99, conhecida como Lei das Mensalidades, estabelece, no art.
6o, que são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de
documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras
penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-
se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas,
compatíveis com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
caso a inadimplência perdure por mais de 90 dias. Note-se que a lei
proíbe somente sanções pedagógicas e a retenção de documentos
escolares, não mencionando o cadastro, que é permitido pelo Código.

Dessa forma, no que toca à matéria, cabe concluir que já existe
disciplina geral fixada na esfera de competência da União, não
havendo margem para a restrição pretendida pelo projeto em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.158/2008.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.275/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.275/2007, de autoria do Deput ado Djalma
Diniz, que declara de utilidade pública a Associação Recreativa
Esporte e Lazer, 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
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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° 1.275/2007
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Esporte e

Lazer, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Recreativa

Esporte e Lazer, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

1.700/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.700/2007, de autoria da Deput ada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública o Movimento de Crianças e
Adolescentes - Movicat -, 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° 1.700/2007
Declara de utilidade pública a entidade Movimento de Crianças e

Adolescentes - Movicat -, 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 Movimento de

Crianças e Adolescentes - Movicat -, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia
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Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.940/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.940/2007, de autoria da Deput ada Maria Lúcia
Mendonça, que declara de utilidade pública a entidade Casa
Esperança, com sede no Município de Paula Cândido, 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° 1.940/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa Esperança, com sede

no Município de Paula Cândido.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa

Esperança, com sede no Município de Paula Cândido.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.941/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.941/2007, de autoria do Deputado Paulo
Cesar, que declara de utilidade pública a Comunidade Assistencial e
Educacional São João Batista, com sede no Município de Viçosa , foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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 1.941/2007
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Declara de utilidade pública a Comunidade Assistencial e
Educacional São João Batista, com sede no Município de Viçosa.

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

Assistencial e Educacional São João Batista, com sede no Município
de Viçosa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.958/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.958/2007, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Creche Sonho de 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 § 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° 1.958/2007
Declara de utilidade pública a Creche Sonho de Criança, 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 Sonho de

Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

1.960/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.960/2007, de autoria do Deput ado Vanderlei
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Miranda, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Batista Torre de Oração, 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° 1.960/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Batista Torre

de Oração, 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 Batista Torre de Oração, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

1.962/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.962/2007, de autoria do Deput ado Vanderlei
Miranda, que declara de utilidade pública a Creche Santa Terezinha
do Bairro Jaqueline, 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° 1.962/2007
Declara de utilidade pública a Creche Santa Terezinha do Bairro

Jaqueline, 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
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Terezinha do Bairro Jaqueline, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.987/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.987/2008, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
da Várzea do Solar I e II de Capim Branco – Amovárzeas-CB-MG –,
com sede no Município de Capim Branco, 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 1.987/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Várzea

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

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

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.998/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.998/2008, de autoria do Deputado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente e
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Promocional dos Moradores do Município de Cantagalo - ASDMC -, 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 1.998/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e

Promocional dos Moradores do Município de Cantagalo - ASDMC -,
com sede no Município de Cantagalo.

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

Beneficente e Promocional  dos Moradores  do Município de
Cantagalo - ASDMC -, com sede no Município de Cantagalo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.003/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.003/2008, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação Ação
Mineira para a Educação - AME -, 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 2.003/2008
Declara de utilidade pública a Associação Ação Mineira para a

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.005/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.005/2008, de autoria do Deputado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
e Amigos de Formiga - Amafor -, com sede no Município de Formiga,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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 2.005/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

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

Moradores e Amigos de Formiga - Amafor -, com sede no Município
de Formiga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.008/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.008/2008, de autoria do Deputado Hely
Tarqüínio, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Jardim Itamarati - Ambaji -, com sede no
Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na forma
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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 2.008/2008
Declara de utilidade  pública a Associação de Moradores do Bairro

Jardim Itamarati - Ambaji -, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Jardim Itamarati - Ambaji -, com sede no
Município de Patos de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.017/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.017/2008, de autoria do Deputado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores da Vila Socialista, com sede no Município de Muzambinho,
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 2.017/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Vila

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

Moradores da Vila Socialista, com sede no Município de Muzambinho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.029/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.029/2008, de autoria do Deputado Hely
Tarqüínio, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Alvorada I e II, 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 § 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 2.029/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Alvorada I e II, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Alvorada I e II, com sede no Município de Patos
de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.033/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.033/2008, de autoria do Deputado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação dos
Recicladores Autônomos de Rio Acima - Arara -, com sede no
Município de Rio Acima, 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 2.033/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Recicladores
Autônomos de Rio Acima - Arara -, com sede no Município de Rio
Acima.

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

Recicladores Autônomos de Rio Acima – Arara –, com sede no
Município de Rio Acima.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.037/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.037/2008, de autoria do Deputado Deiró Marra,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Barro
Preto, com sede no Município de Boa Esperança, 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 2.037/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Barro

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

Comunitária do Barro Preto, com sede no Município de Boa
Esperança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Inácio Franco.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO 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 tela
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
outras providências.

Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, esta Comissão opinou
pela aprovação do projeto na sua forma original.

Na fase de discussão em Plenário, no 1º turno, foi apresentada a
Emenda nº 1, do Deputado Paulo Guedes, que vem a esta Comissão
para receber parecer, em conformidade com o disposto no art. 188, §
2º, 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,
estabelecendo a obrigatoriedade de que os recursos resultantes da
referida operação sejam aplicados na execução do programa Minas
Comunica.

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,
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trata-se de uma iniciativa de inegável alcance socioeconômico, com
impactos positivos na geração de renda do trabalhador e dos
pequenos empreendedores.

A Emenda nº 1 pretende acrescentar parágrafo único ao art. 1º do
projeto, determinando que o Poder Executivo destine 10% dos
recursos oriundos do empréstimo junto ao BID para a implantação do
sistema de telefonia rural do Estado de Minas Gerais.

Não obstante a nobre intenção do autor, entendemos que não cabe,
no referido projeto, inserir dispositivo especificando o destino dos
recursos obtidos com o empréstimo. O objeto do projeto é a obtenção
de autorização legislativa, obrigatória constitucionalmente, para que o
Estado possa contrair uma operação de crédito. A vinculação dos
recursos do empréstimo é estabelecida de forma ampla ao programa
Minas Comunica, que visa à universalização do acesso a serviços de
telecomunicação em Minas Gerais.

Entendemos ser mais adequado discutir a vinculação pretendida
pela emenda no âmbito da Lei nº 16.306, de 7/8/2006, que cria o
Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação
em Minas Gerais - Fundomic -, para execução do programa Minas
Comunica. O art. 7º dessa lei estabelece que os programas a serem
mantidos com recursos do Fundomic observarão condições
específicas definidas em regulamento, sendo necessários o
estabelecimento de cronograma físico-financeiro para implantação dos
serviços nos Municípios do Estado e o tratamento isonômico a todos
os consumidores do Estado por parte das operadoras participantes do
programa.

Vale destacar que essa mesma lei determina que o programa atinja
todos os Municípios do Estado, permitindo aos cidadãos mineiros o
acesso ao serviço móvel com capacidade de prover telefonia e
transmissão de dados, “de forma universal”, em igualdade de
condições. Ou seja, é objetivo do programa atender a toda a
população mineira, seja ela urbana, seja rural.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 ao

Projeto de Lei nº 2.096/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
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Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Jayro Lessa -
Lafayette de Andrada - Elisa Costa (voto contrário).

COMUNICAÇÕES  DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 23/4/2008, as seguintes

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

Milton de Souza, ocorrido em 12/4/2008, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Rita Joaquina Soares, ocorrido em 16/4/2008, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Conceição Aparecida Nascimento, ocorrido em 17/4/2008, em
Senador Firmino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Vicente de Paulo Pinto, ocorrido em 19/4/2008, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
Antônio Ananias de Souza, ocorrido em 18/4/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 203 e 204/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.316 e 2.317/2008,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - Questões de
ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 2.318 a 2.325/2008 - Requerimentos nºs 2.264 a
2.270/2008 - 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 - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros
Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão
- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - 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 José Henrique) - Às 14h6min, 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
1ª Fase (Expediente)

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

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

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

“MENSAGEM Nº 203/2008*
Belo Horizonte, 22 de abril de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei anexo que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$3.000.000,00 (três milhões de
reais) em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal
de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, medida só viável
mediante proposta legislativa, o que ora se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com reforma do
prédio da futura sede do Tribunal de Justiça Militar, no valor de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), utilizando como fonte de
recursos o excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.316/2008
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$3.000.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar
do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no valor de R$3.000.000,00
( três milhões de reais), para atender despesas com reforma do prédio
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da futura sede do Tribunal de Justiça Militar.
Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos

provenientes de excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 204/2008*
Belo Horizonte, 23 de abril de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei que altera o “caput” do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de
28 de agosto de 1985, que reorganiza o Conselho Estadual de
Educação, e dá outra providência.

A recomposição numérica do Conselho Estadual de Educação, ora
cogitada, atende à necessidade de dotá-lo de maior mobilidade,
sabido que as atribuições que lhe são cometidas pela legislação
específica constituem tarefas árduas, decorrentes não só da expansão
da rede de ensino do Estado, como também de novas técnicas
pedagógicas, em constantes processos de renovação.

O acréscimo de seis membros para o colegiado dará nova dinâmica
aos seus trabalhos.

O projeto cuida também de fixar novo prazo para o mandato de três
dos novos Conselheiros, cuja duração será reduzida para dois anos,
na primeira investidura, a fim de assegurar melhor aproveitamento, no
exercício de suas competências.

São essas as razões que me levam a solicitar dessa augusta Casa a
aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.317/2008
Altera o “caput” do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de

1985, que reorganiza o Conselho Estadual de Educação, e dá outra
providência.
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Art. 1º - O “caput” do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto
de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - O Conselho Estadual de Educação é constituído por trinta
membros, nomeados pelo Governador, dentre pessoas de notório
saber e experiência em matéria de educação, da seguinte forma:

.............................................................”
Art. 2º - Dos seis membros acrescidos por esta lei, três terão

mandatos de dois anos na primeira investidura, aplicando-se-lhes o
disposto no art. 4º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985,
nas investiduras subseqüentes.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Luiz Antônio Souza da Eira, Secretário Executivo do
Ministério da Integração Nacional, informando liberação de parcela do
convênio que menciona, por intermédio da Ruralminas, para as obras
da Barragem do Peão, localizada no Município de São João do
Paraíso. (- 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. Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.961/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde e Gestor do SUS-MG
(2), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 1.941 e
1.983/2008, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado, pleiteando seja
indicado representante desta Casa no Conselho Estadual da
Previdência - Ceprev - e seja solicitada às entidades representativas
dos servidores indicação de lista tríplice a ser submetida ao
Governador do Estado.

Do Sr. Carlos Alberto Recch Filho, Prefeito Municipal de Arinos,
agradecendo voto de congratulações formulado pelo Deputado Delvito
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Alves por meio do Requerimento nº 1.903/2008.
Da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.970/2008, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 1.970/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.649/2007, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.329/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.329/2007.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.573/2007, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa e outros, Promotores de
Justiça, comunicando a realização de correições ordinárias nos
serviços afetos à 17ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa
do Patrimônio Público, de Belo Horizonte, nas datas e horários que
mencionam. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Aníbal Arantes Junior, Superintendente de Epidemiologia da
Secretaria de Saúde, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.838/2008, do Deputado Ivair Nogue ira.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE -, informando a liberação de
recursos destinados à Secretaria de Educação. (- 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. Rosiene Maria de Freitas, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Saúde de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.987/2008, da Comissão de Particip ação Popular.

Do Sr. Rogério Maranhão, Presidente da Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco -, solicitando a esta Casa sejam
realizados seminários ou audiências públicas para debater a reforma
tributária e seja indicado um representante da entidade como
expositor nesses eventos.
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Da Sra. Cleide Naves de Souza e outros, servidores da
Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, pedindo o
empenho desta Casa, junto ao governo do Estado, na agilização de
resposta a documento entregue à Secretaria de Educação em
14/2/2008, contendo propostas e reivindicações de profissionais da
educação. (- À Comissão de Educação.)

Questões de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, gostaria de fazer duas

comunicações nesta tarde de quinta-feira. A primeira é que a
Assembléia recebe um grande número de trabalhadores contratados
da Fhemig, que possuem 12, 13, 15 anos, e até mais, de contrato de
tempo de serviço prestado ao Estado e estão na iminência de serem
demitidos pelo poder público, pela Fhemig, sem nenhum direito. Os
trabalhadores estão aí fora preocupados, são pais e mães de família.
Pensamos que a Seplag, a Fhemig e o governo do Estado precisam
urgentemente tratar essa situação e dar um posicionamento a esses
trabalhadores, sob pena de terem vários pais e mães de família
demitidos, que ficarão sem condições de sustentar os seus filhos. O
segundo comunicado, Sr. Presidente, é que hoje pela manhã recebi
uma informação que muito me preocupa. Em Montes Claros, no Norte
de Minas, uma simples passeata de jovens estudantes das redes
pública e particular da cidade foi tratada como caso de polícia.
Estudantes foram agredidos pela polícia do Município. Mais de nove
pessoas foram presas, detidas na cidade: jovens estudantes,
Diretores e entidades estudantis, Diretores da UCMG, da Ubes, da
Umes e de grêmios estudantis. Esse fato, Sr. Presidente, muito nos
preocupa, pois em Minas Gerais, no ano de 2008, em pleno século
XXI, num momento em que o Estado tanto discute a importância de
Minas voltar para o poder central do Brasil, os movimentos sociais são
tratados como caso de polícia. Isso não é permitido, isso não é
admissível. Foram-se os tempos em que os movimentos sociais eram
criminalizados. Esse período já passou, Sr. Presidente, diga-se de
passagem, a ditadura militar já passou, os tempos do governo
Fernando Henrique Cardoso, que também tratava os movimentos
sociais como caso de polícia, também já passaram, e a polícia do Sr.
Aécio Neves insiste em criminalizar os movimentos sociais, insiste em
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prender estudantes que estão simplesmente defendendo os seus
direitos, a melhoria na qualidade do ensino, o passe escolar, a meia
entrada, a democratização das escolas estaduais, o que vira caso de
polícia, com estudantes sendo presos, encarcerados. Não podemos
permitir isso e exigimos que o governo do Estado se posicione
efetivamente, liberando os estudantes que foram presos em Montes
Claros. Ainda ontem, Sr. Presidente, fizemos, com a Comissão de
Direitos Humanos, uma visita à UFMG, e lá também a Polícia Militar,
sem autorização da Reitoria da universidade, invadiu o “campus”,
invadiu a sede do Instituto de Geociências e também agrediu
estudantes. Ora, está virando caso corriqueiro a atuação da Polícia
Militar em cima dos movimentos sociais. Essa nossa honrosa Polícia
Militar tem muito trabalho a fazer, tem de preocupar-se mais em
cercar as nossas fronteiras, em prender bandidos e evitar que a
marginalidade cresça; portanto, não deve ficar perseguindo
politicamente o movimento social. Estamos em plena democracia, no
ano de 2008, em que a Constituição cidadã brasileira de 1988
completa 20 anos, comemorados nas atividades de 21 de abril; mas,
infelizmente, ainda assistimos a atos como esse: a polícia prendendo
estudantes em Minas Gerais, em 2008. Pasmem! Valha-me, Deus!
Isso não pode acontecer. Apelamos ao Governador Aécio Neves, ao
Comando da Polícia Militar, para que revejam seus posicionamentos.
Com movimento social tem de haver diálogo, conversa, negociação. O
movimento social não pode ser tratado como caso de polícia. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Presidente, procurarei ser breve,
atendendo a presteza de V. Exa. Quero discordar do meu ilustre
companheiro Deputado Carlin Moura, porque a polícia acerta
constantemente. Apesar de os movimentos sociais serem
democráticos, legítimos - eles são uma forma de manifestação da
própria sociedade que luta, busca e reivindica seus direitos, portanto
entendemos que devem existir, devem existir com parâmetros legais -,
nessa mesma Constituição cidadã invocada pelo Deputado Carlin
Moura, com total razão, estabeleceu-se o Estado Democrático de
Direito. E, Sr. Presidente, no Estado Democrático de Direito prevalece
a lei, é ela que impera, e não serão os movimentos sociais que
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poderão estar acima dessa lei ou à sua margem. Eles também têm de
cumpri-la. No episódio da UFMG, a polícia não invadiu nada. A polícia
foi acionada, procurada pela própria vigilância interna, que, até então,
não tinha dado conta de solucionar o problema. Tanto hoje quanto
anteriormente, disseram o jornalista Eduardo Costa, no programa da
rádio Itatiaia “Conversa de Redação”, e o jornalista Carlos Viana: se
querem solucionar o problema, que negociem antes. Chamem a
Reitoria, uma comissão de Deputados, de Vereadores, chamem
pessoas para mediar, mas, quando chamarem a polícia, devem
entender que ela empregará a energia necessária, proporcional e
comedida, para evitar que haja danos, como aconteceu com a Vale e
outras inúmeras empresas em que havia movimentos atendendo não
sei a que pretextos, e também como aconteceu recentemente na
Cemig, onde pessoas de um determinado movimento invadiram o
prédio da empresa e até agrediram policiais. A polícia não invadiu a
UFMG: ela foi solicitada e, de forma democrática e legítima, foi atuar.
Se a Reitoria não foi capaz de negociar ou mediar o conflito, que não
chamasse a polícia para tratar dessa mediação. O núcleo de mandato
da polícia é força, e ela precisa utilizá-la para a manutenção ou
restabelecimento da ordem pública e da paz social. Não há como
chamar a polícia para mediação. Repito: a polícia não invadiu a
UFMG. E a polícia pratica diuturnamente milhares de ações de forma
exemplar, para atender a população. Portanto, os movimentos sociais,
que também defendo, pois devem existir e deve-se lutar e reivindicar
direitos, devem também obedecer à mesma Constituição Federal e ao
Estado Democrático de Direito. Discordo do Deputado Carlin Moura
quando diz que a polícia invadiu isso ou aquilo. Se quiserem
mediação, não chamem a polícia, pois o seu papel é específico. O
papel dessa negociação não é da polícia, a não ser que seja um caso
de resgate, de seqüestro, em que a mediação, o gerenciamento de
crise seja estabelecido e tenha de ser feito pela própria polícia, que
detém conhecimento técnico e científico para tal. Portanto, quero
deixar claro que a Polícia Militar, uma polícia honrosa, juntamente com
a Polícia Civil de Minas Gerais, desempenha um belíssimo papel, em
que, tenho certeza, acompanha os movimentos sociais, cumprindo a
lei como deve ser.
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O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero, em breves
palavras, agradecer aos colegas Deputados e Deputadas desta Casa.
Na noite de ontem, na sessão extraordinária, infelizmente e, ao
mesmo tempo, felizmente, tive que estar ausente em função de uma
reunião com o Vice-Presidente da República, Dr. José Alencar.
Porém, gostaria de agradecer aos colegas o empenho na aprovação
de um importante projeto de minha autoria, o Projeto de Lei nº
2.162/2008, que cria o Conselho que vai dar mais transparência, mais
segurança às parcerias firmadas entre o governo do Estado e as
Oscips. Esse projeto é muito importante do ponto de vista da
seriedade e da transparência e agora vai para o Governador, para que
possa ser sancionado. Esperamos que o nosso Governador seja e
esteja também sensível à importância da criação desse Conselho; que
ele possa, naquilo que lhe compete, fazer uma avaliação semelhante
à que esta Casa fez no 1º e no 2º turno da tramitação desse projeto; e
que possa aprová-lo para que, assim, as Oscips, na sua relação com
o governos, estabeleçam parcerias com toda a segurança, dando à
sociedade, principalmente, tranqüilidade em relação a tudo aquilo que
for feito e acertado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta
questão de ordem tem como razão de ser um episódio acontecido
hoje, pela manhã, em Montes Claros, resultante da absoluta falta de
comando administrativo, de sensibilidade política do Sr. Prefeito
Municipal, a quem eu quero, nesta tribuna, responsabilizar,
pessoalmente, pelo acontecido. O Prefeito, Sr. Athos Avelino Pereira,
em um ato de fraqueza, deixou de receber uma representação de
estudantes que estavam, legitimamente, pacificamente, reivindicando
o passe escolar. Trata-se de uma luta que é desenvolvida no Brasil
inteiro. É um direito dos estudantes reivindicar o meio-passe. É uma
luta que há muitos anos é desenvolvida em Montes Claros, cidade
onde sou o Deputado mais votado. Os estudantes ficaram em frente à
Prefeitura, das 7 horas até às 11h30min, sem serem recebidos por
ninguém. Eles começaram a protestar, adentraram o saguão do prédio
da Prefeitura - por sinal um prédio que eu construí quando Prefeito - e,
nesse momento, chamaram a polícia. A polícia tem de agir, como ouvi
há pouco, usando a força necessária, a força suficiente para impedir
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que haja o descumprimento da lei. Pois bem, a meu ver, segundo
relatos que ouvi, a polícia agiu com exagero de força, usando bombas
de efeito moral, balas de borracha, cães policiais contra pais de
estudantes, contra jovens de 14, 15, 16 anos, jovens movimentando-
se por um direito líquido e certo, na reivindicação de seus direitos.
Não podemos responsabilizar a polícia, simplesmente, porque ela foi
chamada para conter o movimento. Podemos afirmar, como estou
afirmando, que houve excessos, e isso terá que ser apurado na forma
da lei. Não podemos concordar com os excessos, mas o mais grave é
que o Prefeito, que prometeu em campanha política instituir o meio-
passe escolar, não cumpriu o que prometeu. Estou concluindo, Sr.
Presidente. Respeitosamente agradeço a V. Exa. a paciência. O
Prefeito prometeu - e não cumpriu - a implantação do passe escolar;
por isso os estudantes estão reivindicando. É uma reivindicação justa,
pacífica, espontânea, e, por causa disso, foram agredidos e retirados
com atos de violência contra estudantes e pais de família. Esse
assunto merecerá de nossa parte todas as providências, nesta Casa,
na Justiça e mesmo na Comissão de Direitos Humanos, que iremos
acionar para que realmente se punam aqueles que cometeram
excessos. Milhares de jovens foram agredidos, Sr. Presidente. Isso
aconteceu em Montes Claros e é muito grave. Estou há 35 anos na
vida pública, convivi e atuei na época da ditadura militar, contra a
ditadura, e nunca vi isso acontecer. Nem nos piores momentos de
exceção Montes Claros foi palco de atos de violência como esses que
aconteceram, de forma que estou aqui para apresentar o protesto e
responsabilizar pessoalmente o Sr. Prefeito Municipal Athos Avelino
Pereira como o único ou o maior responsável pelo acontecido.

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 2.318/2008

Declara de utilidade pública o Centro de Cultura Cigana - CCC -,
com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Cultura
Cigana - CCC -, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2008.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Centro de Cultura Cigana, em pleno funcionamento

desde 8/12/2000, é uma sociedade civil beneficente e sem fins
lucrativos, com atuação em todo o Estado de Minas Gerais, sendo sua
diretoria composta por pessoas idôneas. Tem sua sede no Município
de Juiz de Fora.

O referido Centro de Cultura tem uma visão voltada para o futuro do
País, no aperfeiçoamento do povo em seus aspectos de progresso
econômico, educação, arte, cultura e saúde. Na área do direito, dá
apoio e solidariedade aos ciganos vítimas de qualquer tipo de violação
dos direitos humanos, além de oferecer informação e orientação nas
áreas de direito no Estado, no Município e no País. Quanto às áreas
da educação e da cultura, auxilia na formação de lideranças de
alfabetização. Na área da saúde, tem por finalidade o atendimento aos
ciganos sedentários ou nômades, às pessoas carentes e aos
associados do CCC. Já na área social, tem como propósito criar um
programa que possibilite a introdução dos jovens ciganos no mercado
de trabalho, criar um fundo monetário que possibilite a aquisição de
casa própria, incentivar a criação de pequenos negócios com
financiamento de equipamentos e matéria-prima.

O Centro de Cultura supracitado, no desenvolvimento de suas
funções, não remunera nem concede vantagens, de qualquer forma
ou a qualquer título, a seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; não distribui resultados,
dividendos, bonificações, participações nem parcelas de seu
patrimônio, sob nenhuma forma nem pretexto.

O Centro de Cultura Cigana atende aos requisitos legais para ser
declarado de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.319/2008
Dispõe sobre o horário destinado a educação no Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado horário destinado à transmissão de aulas para

vestibulandos no Estado de Minas Gerais, na emissora TV Minas
Cultura e Educativa (Rede Minas).

Parágrafo único - A determinação prevista no “caput” deste artigo
deverá ser cumprida nos finais de semana.

Art. 2º - As aulas deverão ser sobre matérias lecionadas no ensino
médio e exigidas no vestibular.

Art. 3º - A programação deverá ser divulgada por meio de afixação
de cartazes em escolas públicas e privadas contendo o dia e o
horário.

Art. 4º - As despesas decorrentes para execução deste projeto
correrão por conta de dotações orçamentárias do Poder Executivo
Estadual.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: Este projeto tem como escopo inovar na programação

da televisão de canal aberto exibindo curso pré-vestibular, a fim de
trazer para o âmbito da educação um novo conceito em preparação,
adequado ao vestibulando que precisa otimizar tempo e aprendizado.
Busca estender essa possibilidade também à maioria das pessoas
que sonham com uma vaga na universidade, mas não possuem
recursos financeiros para freqüentarem cursos pré-vestibulares.

Com o intuito de resolver essa dificuldade, propiciando uma
expectativa concreta de os mineiros conseguirem cursar um curso
superior, é que contamos com a aprovação deste projeto de lei pelos
nossos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.320/2008
Declara de utilidade pública a Instituição Social Efraim, com sede no
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Município de Sarzedo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Social

Efraim, com sede no Município de Sarzedo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: A Instituição Social Efraim, fundada em 28/11/2002, é

uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos e eminentemente
assistencialista, cujo objetivo se resume na prestação de assistência
social à comunidade carente e na recuperação, educação e
reintegração de toxicômanos, abrigando homens, adolescentes,
mulheres e crianças.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde a
sua fundação, vem cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias
e prestando relevantes serviços à comunidade. Com o título de
utilidade pública, espera firmar parcerias com órgãos do Estado para
atingir as finalidades propostas.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.321/2008
Altera a Lei nº 12.190, de 11 de junho de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.190, de 11 de junho de 1996, passa a

vigorar acrescido dos seguintes § § 2º e 3º, ficando o seu parágrafo
único transformado em § 1º, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

''Art. 1º - (...)
§ 1º - O imóvel descrito neste artigo destina-se à implantação de

distrito industrial com a instalação de equipamentos social,
educacional, de lazer, de saúde e cultural.

§ 2º - Parte de sua totalidade será repassada a instituição ou
organização filantrópica sem fins lucrativos.

§ 3º - Os equipamentos a que se refere o § 1º poderão ser mantidos
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pelo poder público, diretamente, em parceria ou convênios.''
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: Por meio da Lei nº 12.190, de 11/6/96, o Poder

Executivo ficou autorizado a doar ao Município de Barbacena imóvel
para a implantação de distrito industrial. A instalação de equipamentos
social, educacional, de lazer, de saúde e cultural se faz necessária
uma vez que a comunidade residente nos bairros próximos ao imóvel
é de extrema carência. Com a instalação desses equipamentos e sua
manutenção pelo poder público, haverá melhoria de qualidade de vida
e, conseqüentemente, desenvolvimento da população.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.322/2008
Declara de utilidade pública a Escola Luminarense de Música, com

sede no Município de Luminárias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Escola Luminarense de

Música, com sede no Município de Luminárias.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Escola Luminarense de Música, com sede em

Luminárias, é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como
objetivo desenvolver e estimular o cultivo da arte musical, ministrar
aulas de música, gratuitamente, para formar músicos visando,
principalmente, a abrilhantar as festas populares. A entidade está
devidamente registrada no Cartório de Títulos e Documentos de
Lavras, estando apta a ser declarada de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.323/2008
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Declara de utilidade pública a entidade Mitra Arquidiocesana de Juiz
de Fora, 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 entidade Mitra

Arquidiocesana de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora é uma entidade

sem fins lucrativos; devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
21.606.021/0001-03 e estabelecida na Rua Henrique Surerus, 30,
Centro, em Juiz de Fora. É uma instituição religiosa que não distribui
lucros, e nenhum membro de sua diretoria é remunerado pelo
exercício da função. Está devidamente registrada no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos de Juiz de Fora.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.324/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita 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

Santa Rita de Caldas o imóvel constituído por uma área de terreno
medindo 747,50m² (setecentos e quarenta e sete vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado no lugar denominado Rio Claro, no
Município de Santa Rita de Caldas, registrado sob o nº 22.595, a fls.
263 do Livro 3-U, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santa Rita de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de moradias para pessoas carentes.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados
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do registro da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Estado adquiriu, em 1963, por doação de

particulares, uma área de 1.300,00m² e, em 1973, uma outra área,
com 747,50m², totalizando 2.047,50m². Levando-se em conta as
necessidades do Município, foi solicitada a doação de todo esse
terreno para construção de moradias destinadas a pessoas carentes.

Por meio da Lei nº 15.693, de 2005, foi doada a área de 1.300,00m².
Contudo, a outra parte do imóvel, com 747,50m², por desencontro de
informações referentes ao número de registro, ficou fora da referida
lei. Este projeto prevê o acréscimo da área, que é parte integrante do
terreno solicitado pela Prefeitura.

Assim sendo, contamos com a anuência dos nobres Deputados a
esta proposição.

- 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 2.325/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico do

Mucuri, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Histórico e

Geográfico do Mucuri, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, entidade

sem fins lucrativos de caráter cívico-cultural, tem como finalidade
precípua congregar os estudiosos de história, tradição e folclore,
especialmente os descendentes das pessoas que fizeram o progresso
da região e se tornaram responsáveis pelos seus legados morais,
materiais e culturais.

Para a consecução de seus fins, desenvolve estudos, pesquisas e
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palestras no campo da História, da Geografia, da Etnografia, da
Genealogia, da Ecologia e das demais ciências e técnicas auxiliares;
coleta e preserva documentos e objetos de valor histórico, tendo em
vista a sua conservação em museu municipal; estimula o surgimento
de vocações de memorialistas e historiadores; promove a defesa do
meio ambiente.

Pela importância de suas atividades para a comunidade local,
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 Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 2.264/2008, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à equipe do jornal “A Folha
Regional” pelo transcurso do 18º aniversário de sua fundação. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.265/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais - FCDLMG - pelo
transcurso de seu 35º aniversário.

Nº 2.266/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de Itajubá - Aciei - pelo transcurso de seu 83º
aniversário e pela posse da nova diretoria para o biênio 2008-2010. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.267/2008, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Transportes com vistas a que seja
realizada a operação tapa-buracos no trecho da BR-040 entre
Conselheiro Lafaiete e o trevo de Ouro Preto. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.268/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de Piumhi - Apae - pelo transcurso do 21º
aniversário de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.269/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso ao jornal “Curvelo Notícias” pelo
transcurso do 49º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.270/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Curvelo e Região - Seeb - pelo
transcurso de seus 47 anos de carta sindical. (- À Comissão do
Trabalho.)

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
esta parte da reunião a homenagem ao Lions Clube por seus 90 anos
de fundação e ao Leo Clube por seus 50 anos de existência.

- A ata da solenidade será publicada no “Diário do Legislativo” de
29.4.2008

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 especial de logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2008

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimentos do Deputado Fábio Avelar e
da Deputada Elisa Costa (2); aprovação; declaração de voto -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 973/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 952/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 2;
prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 612/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
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Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.690/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno; declarações de voto; questão de ordem
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - 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 - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - 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 - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - 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 20h11min, a lista

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de
2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 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
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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 2.096/2008, que recebeu emenda na
reunião ordinária realizada hoje, à tarde, e foi devolvido à Comissão
de Fiscalização Financeira, para parecer.

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

Avelar solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 973/2007 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa solicitando a inversão
da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 952/2007 seja
apreciado em segundo 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. Vem
à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa solicitando que os
Projetos de Lei nºs 1.583, 1.673, 1.674, 1.675, 1.682 e 1.806/2007 e o
Projeto de Lei Complementar nº 37/2007 sejam apreciados em último
lugar, nessa ordem, 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.

Declaração de Voto
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, é só para

comunicar ao Plenário que votamos favoravelmente ao requerimento
da Deputada Elisa Costa, porque entendo que existe um projeto de
minha autoria, em 1º turno, o de nº 89/2007, cuja retirada solicitamos.
Acho que este Plenário vai ter de começar a pensar de outra maneira
sobre esse projeto. Sei que alguns têm tendência para rejeitar, outros
para aprovar, mas gostaria de comunicar que antes da votação
teremos de discutir muito esse projeto. Nós, que estamos
acompanhando os jogos do líder do Campeonato Mineiro do Módulo
2, que é o América, em todo o interior, o meu América, Sr. Presidente,
estamos vendo que em todos os estádios de Minas Gerais, com
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exceção do Mineirão, a bebida está sendo vendida. Tenho certeza
absoluta de que, se não aprovarmos um projeto agora, esse projeto
que fala em 45 minutos finais, aos moldes do México, teremos uma
conseqüência muito grave, porque no interior se vende cerveja nos
estádios, foi vendida em Juiz de Fora, é vendida em Uberlândia e em
Uberaba, em Formiga. Acho que esta Casa terá de se pronunciar, terá
de fazer alguma coisa. O único estádio onde não se vende bebida,
Srs. Deputados, é o Mineirão. Então, peço encarecidamente que
comecemos a analisar de outro modo. Repito que estamos
acompanhando todos os jogos do líder do Campeonato Mineiro da
Segunda Divisão, o time que vai ser o campeão, que é o meu
América. Estou vendo que nos estádios está sendo vendida, apesar
de toda a proibição do Ministério Público. Peço a V. Exa. e a todos os
companheiros que comecem a analisar. Precisamos dar uma lei para
Minas Gerais. Estamos prejudicando o torcedor do Cruzeiro e do
Atlético, que jogam no Mineirão, não deixando a bebida ser vendida
ali, enquanto nos estádios do interior, em todos eles, está sendo
vendida. Peço a análise. Por isso estou deixando para o final desse
grupo de projetos, para ser votado isso aqui. Gostaria de convidar
mais uma vez todos os companheiros para acompanhar os jogos do
nosso América, que é líder do campeonato. Meu amigo André, mesmo
antes de estarmos isolados na liderança do campeonato, já ia aos
jogos do América. Espero que ele continue indo, porque é um torcedor
pé-quente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
973/2007, 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. A Comissão de Defesa do Consumidor
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 973/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 952/2007, do Deputado
Roberto Carvalho, que dispõe sobre o Bolsa Verde, o programa de
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identificação, catalogação e preservação de nascente de água no
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o
Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 952/2007 na
forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 612/2007, do Deputado
Weliton Prado, que dispõe sobre o financiamento para a formação de
cooperativas com a finalidade de coletar materiais inorgânicos
passíveis de reciclagem. A Comissão de Turismo opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei nº 612/2007 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.690/2007, do Deputado
Carlos Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Poços de Caldas o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 1.690/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, esta Casa acaba de

aprovar, em 1º turno, o Bolsa Verde, após uma série de debates
promovidos pela Comissão de Meio Ambiente. Foram debates muito
ricos, de significado nacional, já que houve a participação de
personalidades e técnicos de nível nacional nos debates. O Bolsa
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Verde é um instrumento fundamental em defesa do meio ambiente,
das nossas nascentes, da vida e da água. É um projeto inovador. Pela
primeira vez, cuida não só da fiscalização, da imposição ou da
coerção, mas também possibilitará que o Estado de Minas tenha um
instrumento eficaz de incentivo, começando pelos produtores rurais,
para que possamos investir na recuperação ambiental. Agradeço o
apoio de todos os colegas. É um projeto da Assembléia de Minas que,
com certeza, trará muitos frutos para todo o nosso Estado, nosso meio
ambiente e, quiçá, será um exemplo, como outros projetos que esta
Casa já aprovou, para os demais Estados brasileiros e para outros
países. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, também declaro meu
voto favorável a dois projetos que considero de fundamental
importância para a defesa do meio ambiente em Minas Gerais. O
primeiro projeto foi votado em 2º turno e é do Deputado Weliton
Prado. Diz respeito ao financiamento para a formação de cooperativas
com a finalidade de coletar materiais inorgânicos passíveis de
reciclagem. Essas cooperativas que reciclam materiais inorgânicos,
sem dúvida alguma, precisam de uma política pública que favoreça o
seu financiamento e a sua criação. Portanto esse é um projeto que
vem ao encontro dessa importante política de incentivo ao
cooperativismo, acima de tudo o cooperativismo ambiental. O
segundo projeto, em 1º turno, do ilustre Deputado Roberto Carvalho,
diz respeito ao Bolsa Verde, que visa a preservar especialmente as
nascentes de água em Minas Gerais. Chamo a atenção - já disse isso
hoje, aqui, na tribuna - para a importante manifestação feita pelos
defensores da Serra da Moeda, ontem, dia 21 de abril, com um abraço
simbólico na Serra da Moeda, patrimônio ecológico do nosso Estado,
que faz parte da Serra do Espinhaço. Esse patrimônio, grande cartão
postal de Minas, está ameaçado de ser destruído, pois as
mineradoras, com o intuito meramente econômico, fazem as
pesquisas das lavras, e, uma vez constatados os minérios, toda a
montanha pode ser destruída pelas dinamites. Existem lá grandes
nascentes de água, grandes espécies da fauna e da flora, portanto é
um espaço que merece ser tratado com muito carinho e atenção por
parte do poder público. Acreditamos que o Bolsa Verde, projeto ora
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votado nesta Casa, dará uma contribuição para a preservação das
nossas nascentes. Tivemos hoje a oportunidade de votar o Bolsa
Verde, com o intuito de preservar o meio ambiente. Quero também,
mais uma vez, reforçar a necessidade de colocar em votação, no
Plenário desta Casa, um projeto de minha autoria, o Bolsa Atleta, a
fim de cuidar das crianças, do ser humano, para que, por meio do
incentivo e das práticas desportivas, criem e pratiquem a sua
cidadania, ou seja, o esporte como instrumento de inclusão social. No
projeto Bolsa Atleta, Sr. Presidente, o poder público incentiva as
crianças a manter as suas atividades esportivas, especialmente nas
escolas, por meio de uma bolsa mensal, que ajudará na manutenção
dessas crianças. É uma bolsa de estudo que possibilita ao jovem ir à
escola praticar o seu esporte e voltar para casa. O Bolsa-Atleta foi
instituído pelo governo federal, o que possibilitou a muitos jovens
competirem, como, por exemplo, nos últimos Jogos Pan-Americanos.
Não se trata de um gasto, é um investimento na juventude. É
importante, Sr. Presidente, que esse projeto venha ao Plenário desta
Casa para ser votado, pois, do ponto de vista do poder público, é um
investimento insignificante. Pode-se comparar o que o Estado gasta
hoje, por mês, para manter um preso na cadeia - R$2.400,00 - com o
que se gasta para manter uma criança praticando esporte - menos de
R$200,00 ou R$300,00 -, o que construirá a cidadania desse jovem e
promoverá a sua inclusão social. Assim, nesse sentido, Sr.
Presidente, parabenizo o Plenário desta Casa por ter aprovado o
projeto Bolsa -Verde e também o projeto das cooperativas de
reciclagem de material inorgânico. Conclamo a Mesa e o Plenário
para colocarmos em pauta para votação o projeto Bolsa-Atleta, pois
isso fará um grande bem às crianças e à juventude de Minas Gerais.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, primeiramente, quero
parabenizar pelos projetos aprovados dos nossos colegas Deputados,
lembrando que um dos principais papéis de atuação do Legislativo é
exatamente pensar numa legislação construída para Minas Gerais,
principalmente para a sociedade. Então, é fundamental a atuação do
parlamentar na elaboração de leis em sintonia com a população. Faço
destaque de dois projetos. Primeiro, como disse o Deputado Carlin
Moura, em nome da Bancada do PT, quero registrar aqui a aprovação,
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em 2º turno, do projeto do Deputado Weliton Prado, que dispõe sobre
o financiamento para a formação de cooperativas. Recordo-me e
quero lembrar aqui que o debate sobre associativismo e
cooperativismo toma força em Minas Gerais. Bem recentemente,
participei da formação da Central Leste de Catadores, em que 11
associações, Deputado José Henrique, formaram uma grande
cooperativa regional para trabalhar coletivamente a comercialização
dos produtos recicláveis. Isso vai possibilitar inclusão social, geração
de renda para muitos catadores e principalmente mais empregos para
a nossa região. Onze Municípios constituíram, por meio de 11
associações, essa Central Leste, que possui recursos financiados pela
Petrobras, pelo governo federal, com a contrapartida de cada
Município, sem precisar passar por intermediários, do ponto de vista
da comercialização, a venda dos produtos recicláveis, para as
empresas promoverem a reciclagem. Esse projeto do Deputado
Weliton terá uma grande importância para Minas Gerais, porque
estimulará as cooperativas do Estado, especialmente de
trabalhadores e mulheres trabalhadoras. Quero parabenizar o
Deputado Roberto Carvalho por esse belíssimo projeto. Nós, que
trabalhamos na área ambiental, que somos da Cipe Rio Doce, da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce, sabemos que esse projeto, que
institui o cadastro das nossas nascentes, objetiva identificar, catalogar
e preservar as nascentes em Minas Gerais. Destaco a importância de
todas as bacias hidrográficas terem uma bolsa para estimular,
especialmente, os pequenos agricultores a trabalhar em prol da
preservação ambiental e da preservação das nossas nascentes. Esse
projeto trará um bem enorme para todo o Estado de Minas Gerais, a
caixa d’água do Brasil. Registro que esse projeto, especialmente, na
nossa bacia, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, do São Francisco e de
todos os seus afluentes, vai beneficiar toda a nossa população,
principalmente os pequenos agricultores rurais, que são os grandes
produtores de água. Estamos falando de preservar a vida, de
preservar o meio ambiente, de garantir água com qualidade e
quantidade, preservando as nossas nascentes. Por meio da Bolsa, há
um estímulo, um incentivo a todos os nossos agricultores e a todas as
pessoas que detêm uma propriedade rural, seja ela pequena ou
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média. Parabenizo o Deputado Roberto Carvalho e esta Casa, que
vota hoje esse projeto em 1º turno. Desejamos que ele volte para 2º
turno, para que seja viabilizado em Minas Gerais o mais rápido
possível. Parabéns a todos pelos projetos aprovados. É muito
importante que esta Casa coloque em votação os projetos de seus
parlamentares, para que possamos efetivamente cumprir o exercício
parlamentar de fiscalizar, de legislar e estar em sintonia com a
sociedade e com a comunidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de parabenizar também
o Deputado Roberto Carvalho pela aprovação de seu importante
projeto da Bolsa-Verde. Também vários oradores se manifestaram
quanto a nossa PEC, que visa ao tombamento da Serra da Moeda. É
de minha autoria esse projeto, desde a legislatura passada. Inúmeras
audiências foram realizadas em vários auditórios, bem como no
Município de Moeda, para debater e discutir a importância dessa
proposta de emenda à Constituição que, na legislatura passada, não
conseguimos aprovar em 2º turno. Agora temos a PEC já pronta para
o 2º turno. Quero cumprimentar o Deputado Inácio Franco, relator da
matéria na Comissão Especial. Gostaria também de cumprimentar e
saudar todos aqueles que participaram do grande momento de ontem:
o abraço da Serra da Moeda. Sem dúvida nenhuma, temos de buscar
que a Mesa o ponha em pauta, uma vez que garante efetivamente e
preserva o que a Serra da Moeda nos oferece, como a sua
biodiversidade, o seu ecossistema e, particularmente, a sua beleza
natural. Somente por meio dessa proposta de emenda à Constituição
poderemos preservá-la dentro das disposições transitórias do art. 37.
Gostaria de cumprimentar o ambientalista Renato Rossi, que, por
várias oportunidades, esteve conosco, na Assembléia, participando de
audiências e de reuniões, que culminaram nesse importante encontro
na manhã de ontem, dia 21; e a Secretária Eleonora Santa Rosa.
Hoje, no auditório do BDMG, tivemos um importante encontro. Houve
a posse dos novos Conselheiros do Conselho Estadual do Patrimônio
Cultural - Conep. Graças a uma medida que aprovamos nesta Casa
pela lei delegada, inaugurou-se hoje uma nova fase para a
preservação cultural do patrimônio histórico do Estado de Minas
Gerais. Por indicação do Governador, estou representando a
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Assembléia Legislativa, tendo como suplente o Deputado Célio
Moreira, que também esteve conosco lá. Portanto, são ações
importantes. Certamente a Assembléia Legislativa terá vez e voto para
a discussão maior da conservação do patrimônio, o resgate maior de
todas as ações e de todos os projetos estruturadores encaminhados
por esta Casa, quer o ICMS Cultural, quer os projetos já em
andamento. Quero, mais uma vez, parabenizar a Secretária Eleonora
Santa Rosa e cumprimentar o Governador Aécio Neves, que, acima
de tudo, sempre esteve preocupado com o resgate e o sentimento do
povo mineiro com a preservação ampla do que temos. Minas sempre
pôde dar exemplo para o Brasil por meio de suas igrejas, dos seus
circuitos e de todos os seus conjuntos arquitetônicos. Agora, com o
Conep e a presença de inúmeros Conselheiros que hoje tomaram
posse, temos uma grande meta. É um projeto estruturador para que
possamos caminhar, garantindo grandes projetos que visem à
preservação e, efetivamente, à parceria do governo estadual nessas
importantes empreitadas. Sem dúvida nenhuma, conforme a
manifestação da Secretária, é uma medida inédita, um projeto
inovador. Então, essas decisões importantes caberão ao Conep,
principalmente quanto ao tombamento e à preservação dos imóveis.
Portanto, faço esse registro com muita alegria. Certamente temos
consciência dessa grande responsabilidade que assumiremos
doravante, como membro titular do Conep, com a posse que ocorreu
hoje, no BDMG. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, queremos cumprimentar
o Deputado Weliton Prado pela aprovação, em 2º turno, do seu
Projeto de Lei nº 612/2007, que dispõe sobre o financiamento de
formação de cooperativas com a finalidade de coletar e processar
materiais recicláveis. Sabemos que as cooperativas e as associações
de catadores vêm se organizando e proliferando em todo o País,
assim como em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, temos um exemplo
que vem conquistando o Brasil: a Associação dos Catadores de
Papel, Papelão e Material Reciclável - Asmare -, formada com o apoio
da Pastoral Social da Igreja Católica há muitos anos, ainda na gestão
do Prefeito Patrus Ananias. Essa associação se consolidou,
conquistou a confiança da população, passou a discutir, a elaborar e a
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auxiliar efetivamente na formulação de políticas públicas. Além disso,
vem contribuindo para desenvolver uma metodologia de organização,
de gestão da catação, do processamento, do acondicionamento, da
transformação e da agregação de valor a vários materiais. Essa
metodologia vem sendo aplicada em diversas outras Capitais do
Brasil. Como se isso não bastasse, a Asmare passou a organizar e a
catalisar uma rede de catadores da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a rede Cata Unidos, que hoje congrega quase todas as
cidades da Região Metropolitana por meio das suas associações e
cooperativas locais. A Cata Unidos, rede solidária de catadores, além
de favorecer a ampliação dos aterros sanitários de cada uma das
localidades em que estão instalados, processa o material plástico
recolhido por todas as associações e cooperativas em uma usina, que
é a primeira no Brasil de propriedade dos catadores. Trata-se de uma
gestão compartilhada, com técnicos e especialistas contratados para
ajudar no processo de gestão e de viabilização da usina, que é de
propriedade do conjunto de cooperativas e associações. Trata-se de
um modelo de gestão e de economia solidária que vem sendo
observado e acompanhado por uma rede social de apoio, composta
por diversas instituições do governo do Estado, da Prefeitura de Belo
Horizonte, do governo federal, de estatais e de outras companhias,
com a presença marcante de voluntários de diversas organizações,
que colaboram e apóiam o trabalho dos catadores. Uma legislação
como essa proposta pelo Deputado Weliton Prado, que vem fortalecer
essas iniciativas, precisa do nosso apoio e tem de ser reconhecida e
valorizada. Nesta ocasião, cumprimento e parabenizo todos os
Deputados que compareceram e aprovaram por unanimidade a
proposição do Deputado Weliton Prado. Registramos também a nossa
alegria ao ver o projeto do Deputado Roberto Carvalho, o Bolsa
Verde, ser aprovado em 1º turno. Sabemos que precisamos agilizar
esse processo para que esse projeto passe a ser uma legislação que
apóie todo o esforço de revitalização que está em curso no Estado,
particularmente na Bacia do Rio São Francisco, que enfrenta essa
controvérsia e essa polêmica da transposição, com o grande esforço
despendido e com os grandes investimentos feitos por parte dos
governos estadual e federal, por intermédio da Codevasf. Na Bacia do
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Rio São Francisco, foram adotadas medidas como as propostas pelo
Deputado Roberto Carvalho, que vêm na direção da gestão correta da
água e do solo, que são fundamentais para a preservação das
nascentes e para a revitalização das águas em Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com
muita alegria comparecemos a esta reunião para cumprimentar o
Deputado Roberto Carvalho pelo Bolsa Verde, mas, neste instante,
vale tecer alguns comentários. Primeiramente gostaríamos que no
Bolsa Verde fosse aplicado, assim como é feito na Europa, algo em
torno de €47,00 por hectare, para que o produtor possa manter a sua
pequena propriedade. Esses subsídios são concedidos para a
manutenção da criação de vacas leiteiras. Como isso não é possível
em nível estadual, já que depende de providências em nível nacional
e da legislação federal, aqui em Minas dispomos de dois instrumentos
que poderiam ser aproveitados no Bolsa Verde. O primeiro é a lei que
determina que 0,5% do faturamento da Copasa seja aplicado na
recuperação dos mananciais onde se faz a exploração. Minas poderia
iniciar a aplicação do Bolsa Verde a partir disso e poderia
complementar o seu trabalho, que é mais profundo em vários
aspectos, já que tem sido um Estado inusitado, diferenciado e mais
avançado que os demais Estados brasileiros, fazendo com que os
recursos do Fhidro sejam aplicados também no Bolsa Verde, em uma
conjugação de recursos existentes, como leis já autorizativas e
recursos já destinados, para que não fiquemos aqui apenas na
homenagem e alegres diante da aprovação de um bom projeto, sem
que possamos ver a sua execução. Sr. Presidente, entendo que seria
a hora de sugerir aos órgãos do governo que se adaptem à realidade,
que é o desejo do povo, representado pelos seus parlamentares, de
ter um instrumento de recuperação dos mananciais. É necessária a
proteção das nascentes, o que não acontece. No meu Município,
como em todos os Municípios explorados pela Copasa, não há
recuperação ambiental devida, dentro daquilo que era necessário e
daquilo que prevê o projeto Bolsa Verde. Que se conjuguem os
esforços do 0,5% de faturamento da Copasa com os recursos do
Fhidro e teremos uma lei que poderá ser imediatamente executada. O
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Governador Aécio Neves é sensível, avançado e quer andar à frente
das outras lideranças do País. Está na hora de Minas provar, na
nossa luta contra a transposição do Rio São Francisco, porque não há
a recuperação dos mananciais, o nosso desejo de ver o Bolsa Verde
funcionando, por meio dos instrumentos legislativos já existentes. Se
já temos instrumentos legislativos que garantem os recursos, não há
por que protelar. Tão logo volte das Comissões esse projeto para 2º
turno de votação, já antevemos essa possibilidade. Gostaríamos de
pedir aos colegas o suporte para que nossas idéias sejam colocadas
em prática pelo Governador do Estado. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de agradecer a
todos os Deputados da Casa porque, até que enfim, um projeto tão
importante foi aprovado, o que trata do financiamento de formação de
cooperativas para finalidade de coletar materiais inorgânicos,
passíveis à reciclagem. É um projeto de fundamental importância,
porque hoje uma das maiores preocupações da população é a
reciclagem e a questão ambiental, fundamentais para a vida. Na
semana passada, tive a felicidade de estar na Espanha, em Sabadell
e em Barcelona. Pudemos perceber na Europa a preocupação que se
tem com o meio ambiente. E é um exemplo. Visitamos a cooperativa e
o Centro de Reciclagem de Lixo, em Sabadell, e ficamos
impressionados. Temos todas as possibilidades de iniciar esse debate
porque esse projeto é importante para que possa mudar a cultura da
população brasileira e, de forma especial, da população de Minas
Gerais. As pessoas têm de acordar para a preocupação de preservar
o meio ambiente. A reciclagem de lixo é fundamental. Não pode
degradar, jogar o lixo inorgânico nos nossos rios e lagos para
contaminar os nossos mananciais. Essa questão é importante e
precisa da conscientização e de cultura. É preciso fazer a coleta
seletiva. Tenho certeza de que a população acordará e se educará. É
preciso que as escolas discutam essa questão. As crianças têm o
papel fundamental, de até conscientizar os pais dentro de casa. Esse
projeto é realmente muito importante e será lei. E incentivará a
formação de novas cooperativas e associações com a finalidade de
garantir a reciclagem. Estivemos, em Sabadell, na Espanha, que é
realmente um exemplo. Visitamos a escola, a universidade. A cidade
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inteira tem lixeiras e os “conteiners” para que as pessoas coloquem o
lixo separado: papel, material orgânico, inorgânico, vidro e materiais
eletrônicos. Em cada esquina há os “conteiners”. Temos tudo para
começar, muito atrasado, essa discussão e mudar a cultura no nosso
país e de forma especial em Minas. Agradecemos a todos os
Deputados a aprovação do nosso projeto em 2º turno. Tenho certeza
absoluta de que o Governador sancionará o projeto, que será lei o
mais rápido possível, para podermos impulsionar dezenas, centenas e
milhares de cooperativas em todo o Estado de Minas Gerais.
Esperamos que haja agora uma mudança de rumo. Que seja um
marco histórico para que a população realmente se conscientize em
relação à reciclagem para garantir o sustento de milhares e milhares
de pessoas que, além de reciclar, farão um bem para a humanidade,
para o meio ambiente, poderão garantir a sua sobrevivência, fazendo
a reciclagem. Quero agradecer a presença de alguns representantes
dos Correios, com quem tivemos a grata satisfação de nos reunir em
nosso gabinete. Recentemente, esta Casa aprovou requerimento
visando garantir que todos os acordos feitos com a categoria fossem
cumpridos. Para encerrar a greve, foram aprovados requerimentos
nesta Casa e em Brasília, por meio do Deputado Federal Elismar
Prado. Isso foi fruto da mobilização de diversos companheiros.
Estavam em nosso gabinete o Gilmar Carteiro, representante da
agência da cidade de Monte Carmelo, e o Vítor Hugo, um dos
responsáveis pela coordenação da campanha pela redução da tarifa
de energia naquela cidade, o Rônei, de Belo Horizonte, o Glêi, de
Contagem, e também o Laudecy, de Divinópolis. Agradecemos a
todos a aprovação do projeto. Acompanharemos a sua
implementação, porque é natural em nosso país as leis serem
aprovadas, mas algumas pegam, outras, não. Batalharemos muito
para que essa lei realmente se torne realidade e possa garantir o
financiamento para a formação de diversas associações e
cooperativas, com a finalidade de fazer a reciclagem do lixo
inorgânico. Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meus colegas
Deputados, na quinta-feira passada, recebi informações de pessoas
ligadas ao mercado financeiro de que está em curso na Bolsa de
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Valores de São Paulo um episódio que pode trazer um enorme
prejuízo para Minas Gerais: a oferta pública de parte das ações da
Copasa. Isso ocorre num momento em que o mundo inteiro retira esse
tipo de oferta pública de ações, porque o mercado está, como diz os
especialistas, num viés de baixa. A colocação no mercado de oferta
de ações de empresas públicas significa prejuízo certeiro.
Imediatamente, na quinta-feira, encaminhei ofício ao Sr. Prefeito de
Belo Horizonte, Fernando Pimentel - porque parte dessas ações
pertence à Prefeitura -, e às diretorias da Copasa e da Comig, para
que fossem tomadas providências e se evitasse que o prejuízo
atingisse o Estado de Minas Gerais. Portanto, Sr. Presidente, meus
colegas Deputados, é preciso que, amanhã, as autoridades tenham
pulso firme e sensibilidade suficientes para evitar qualquer prejuízo
para o Estado em razão da oferta das ações da Copasa na Bolsa de
Valores do Estado de São Paulo. Se a transação for efetivada, o
prejuízo será milionário. Alertamos todas essas autoridades mediante
ofício, com comprovante de recebimento, para que adotem as
providências cabíveis e evitem prejuízo causado pela comercialização
dessas ações num momento absolutamente impróprio, de acordo com
o mercado financeiro. Que o Estado avalie bem a situação, retire essa
oferta pública e retorne com ela num momento apropriado, quando o
mercado estiver normalizado. E não é isso o que ocorre no momento.
Gostaria de parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro pela sua proposta
de emenda à Constituição referente ao tombamento da Serra da
Moeda. Estivemos lá no domingo durante uma manifestação cívica
que contou com a participação de mais de 2.500 pessoas que
protestavam contra a mineração desenfreada naquela área, que é
patrimônio do nosso Estado e merece toda a atenção desta Casa. Ela
não pode ser simplesmente objeto da cobiça das mineradoras que
exportam as montanhas de Minas para o mercado internacional,
deixando aqui grandes danos ao meio ambiente, ao nosso sistema
vegetativo, à flora e à fauna e não pagando “royalties”, que é o que se
busca, no mínimo. Portanto deixo esses dois registros. Apoiamos
integralmente esse projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, de
tombamento da Serra da Moeda; e, queremos alertar as autoridades
da Copasa, que ainda não embarcaram para São Paulo, a fim de
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realizar, no dia de amanhã, essa transação na Bolsa de Valores, que
possam abortar esse processo de venda, nesse momento, das ações
da Copasa e, com isso, preservar as finanças de Minas. Muito
obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, quero apenas
registrar o nosso voto favorável e, de modo especial, parabenizar o
Deputado Carlos Mosconi pelo projeto de sua iniciativa, atendendo os
interesses do Município de Poços de Caldas. Também quero falar da
importância de o governo do Estado estar em permanente processo
de diálogo com a sociedade e as Prefeituras. Quanto a esse aspecto,
quero registrar, aproveitando a oportunidade e a aquiescência de V.
Exa., que, logo após a reunião desta tarde, eu me desloquei, com o
Deputado Antônio Carlos Arantes, o Vice-Presidente desta Casa
Deputado Doutor Viana, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e lideranças
do cooperativismo mineiro, para a Secretaria de Fazenda. Felizmente
encontramos essa linha de diálogo com o governo do Estado, um
governo que se preocupa em interagir, assim como em projetos como
esse que acabamos de votar, o qual interage com os Municípios,
contribuindo para seu desenvolvimento. A equipe de governo deve ter
esse diálogo, e lá fomos muito bem recebidos pelo Sr. Antônio
Eduardo, Secretário Adjunto, que assessora o Secretário de Fazenda.
O Sr. Antônio Eduardo teve oportunidade de nos ouvir em relação a
um problema que afeta o produtor de leite, de um modo especial as
cooperativas de leite, enfim, todo o setor de laticínios de Minas Gerais.
Que problema é este? Há poucos dias, o governo publicou uma
portaria estabelecendo que o leite vendido para São Paulo, o leite “in
natura”, terá uma pauta de R$1,06. Ou seja, de todo o leite que for “in
natura” em carreta, saindo daqui ainda não beneficiado, será cobrado
imposto como se estivesse sendo vendido por R$1,06. Na verdade e
infelizmente, o preço do leite para o produtor ainda não está em
R$1,00, como gostaríamos que estivesse. O que isso significa? Que o
imposto fica alto, acima do valor real de venda do leite. Se ele fica alto
acima do valor real de venda, o Estado de São Paulo colocará
dificuldade para comprar esse leite ou desejará ter um deságio no
valor da venda, o que chegará ao produtor. Isso está para entrar em
vigor no dia 1º de maio. Portanto, Sr. Presidente, fomos lá fazer uma
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defesa firme dos produtores de leite, afirmando que não pode
prosperar essa portaria com essa pauta, que está superavaliada,
infelizmente. Até gostaríamos que o produtor estivesse recebendo
R$1,06, ou algo próximo disso, por um litro de leite. Mas, se formos
pagar o imposto, como se o leite cru já estivesse a R$1,00, esse
imposto vai inviabilizar a venda desse leite para outros Estados.
Infelizmente, Minas Gerais ainda não consome todo o leite que
produz, sendo o Estado o maior produtor de leite do País. Não temos
indústria capaz de industrializar todo esse leite para vendê-lo
industrializado, o que também seria o ideal. Ainda temos muito leite
para vender “in natura”, o leite cru, que será industrializado fora daqui.
Então não podemos criar uma barreira para o próprio produtor
mineiro, porque senão isso cairá como uma bomba no colo do
produtor, é um tiro no pé. Explicamos isso ao assessor do Secretário,
Dr. Antônio Eduardo, Secretário Adjunto. Eu, ao lado do Deputado
Antônio Carlos Arantes, do nosso Vice-Presidente e do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, disse isso a ele e tive a felicidade de sair dali
com a convicção de que ele nos atenderá, porque, do contrário,
teremos de continuar a luta levando essa preocupação ao
Governador. O produtor de leite mineiro vive um momento que ainda
não é o das vacas gordas, porque o custo de produção aumentou
muito. Ele vive um momento, pelo menos, de um pouco de
tranqüilidade. Se tomarmos uma medida que prejudicará o produtor de
leite, estaremos atirando contra o próprio patrimônio. O produtor de
leite mineiro precisa do apoio do governo do Estado. Acredito,
portanto, Sr. Presidente, que na nossa missão, que foi em caráter
emergencial, convocada pelo companheiro, Deputado Antônio Carlos
Arantes, a quem parabenizo, porque está sendo um bravo parceiro na
nossa luta de apoio aos produtores rurais, na nossa luta em defesa do
cooperativismo, vários partidos trabalharam juntos, mas com um único
objetivo: fortalecer a atividade da agropecuária em Minas Gerais, e,
obviamente, todas as outras questões que são do interesse do povo
mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Quando procurei o nosso
amigo e Líder, Deputado Domingos Sávio, hoje, pela manhã, ele se
colocou à disposição para ajudar os nossos produtores de leite, assim
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como V. Exa. e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, que
estiveram comigo na Secretaria de Fazenda. Por ser um veterinário,
defensor do produtor de leite e do cooperativismo, o Deputado
Domingos Sávio teve uma atuação brilhante. A sua participação foi de
fundamental importância juntamente com este Deputado, com os
nossos representantes do sistema cooperativo, o Luiz Fernando, da
Cooperativa de Serrania, o Manoelito, que é o nosso gestor da Minas
Leite, e o César Omar, da Cooperativa de Alpinópolis. Mostramos
para o governo do Estado, na pessoa do Dr. Antônio Eduardo,
problemas e erros que, às vezes, acontecem. Mas o bom deste
governo é que ele sabe ouvir, refletir e voltar atrás, como ele próprio
manifestou a vontade de rediscutir e ver a possibilidade do
atendimento. Isso é fundamental, pois significa que se cobraria um
imposto a mais sobre o valor real do leite, que, no ano passado, não
passou de R$0,72. Hoje se cobra sobre R$1,06, o que aumentaria
mais de R$0,03 por litro. Para a nossa Minas Leite, que congrega 15
cooperativas, que trabalham de forma séria, sem sonegação, sem
falsificação de leite, com qualidade e respeito ao cidadão e ao
produtor, com esses R$0,03 seriam onerados quase R$15.000.000,00
nos cofres do produtor rural. Foi fundamental essa reunião. Tivemos
de realizá-la apressadamente, convocando nossos parceiros e, graças
a Deus, o êxito foi grande. Quero manifestar a minha satisfação com o
andamento do Projeto Bolsa Verde. Desde o primeiro momento acolhi
e entrei fundo nesse projeto do Deputado Roberto Carvalho, porque
acredito que é um instrumento para beneficiar quem preserva o meio
ambiente. Na verdade, é um projeto inovador, interessante e induz as
pessoas a pensarem a agressão ao meio ambiente e, ao mesmo
tempo na preservação das nascentes dos nossos rios. É um projeto
grande, importante, bonito, e dará resultados, mas ainda precisa de
adequações. Da forma como está, ainda limita o atendimento a
determinados produtores que precisam ser incluídos, limita, por
região, a faixa de produção, e o tamanho da propriedade. Já conversei
com o Deputado Roberto Carvalho e com outros Deputados que
também estão envolvidos nesse projeto e percebemos a vontade de
aperfeiçoá-lo. E é fundamental que o façamos na Comissão de Meio
Ambiente. Esperamos avançar bastante. Acho que o lado positivo é
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que ele estimula as pessoas a discutirem e a pensarem na
importância da preservação do meio ambiente. Isso se estende não
apenas à nascente. Acho que preservação ambiental começa no
momento em que a água cai do céu sobre a terra. Se ela penetrar no
solo, se tiver uma condição adequada, com a conservação do solo, aí,
sim, faz-se o círculo completo. E é fundamental que tratemos de forma
prioritária a conservação do solo, que talvez seja um dos grandes
problemas da degradação ambiental neste Estado e neste País. Mas
vemos que o nosso Estado está buscando grandes alternativas,
fazendo grandes ações, grandes discussões, que vão desde o Bolsa
Verde até o projeto dos materiais recicláveis inorgânicos, como
também da preservação da nascente do Rio São Francisco,
preservando também as matas ciliares, começando por São Roque de
Minas, cidade a que tenho grande acesso. Estamos juntos para
continuarmos discutindo e trabalhando as questões ambientais.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, como fui o

último, peço o encerramento desta reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 23, às 9 horas e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008

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 André Quintão;
aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.329/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.680/2007; aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 -
Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 2º turno, do
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Projeto de Lei nº 2.162/2008; encerramento da discussão - Questão
de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de
número regimental para discussão - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.227/2007; encerramento da discussão - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 17/2007; encerramento da discussão
- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.203/2007;
encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 1.397/2007; encerramento da discussão - 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 - Antônio
Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - 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 - Rêmolo Aloise - 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 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a 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 de nºs 612, 952, 973 e 1.690/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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

Quintão, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
os Projetos de Lei nºs 1.329 e 1.680/2007 sejam apreciados em
primeiro e segundo lugares, respectivamente, e que o Projeto de Lei
nº 2.162/2008 seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em
fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.329/2007, do Deputado
Inácio Franco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pará de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.329/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.680/2007, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, que altera a Lei nº 16.669, de 8/1/2007, que
estabelece normas para a adoção de material didático-escolar pelos
estabelecimentos de educação básica da rede particular e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
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Educação opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e
2, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 3, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
1.680/2007 com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Educação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,
mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.162/2008, do
Deputado Vanderlei Miranda, que 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. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, no meu

entendimento há quórum para votar, não projetos de quórum
qualificado, mas projetos de votação simplificada. Solicito, portanto, a
V. Exa., guardião que é do Regimento Interno, que faça a
recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada das Deputadas e dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados.

Portanto, há quórum para a discussão das matérias constantes na
pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.227/2007, do
Deputado Tiago Ulisses, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis
e similares afixarem placas de advertência sobre a exploração sexual
de crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais. A Comissão
do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
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se a discussão.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 17/2007, do Deputado

Eros Biondini, que determina a impressão do quadro de vacinas
infantis obrigatórias nas embalagens de leite dos tipos C e B. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.203/2007, do
Deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento de informações sobre a vida escolar dos alunos
regularmente matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede
pública ou privada em Minas Gerais, aos pais ou responsáveis legais.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.397/2007, do
Deputado Dinis Pinheiro, que dá nova redação ao inciso V do art. 2º
da Lei nº 13.449, de 10/1/2000, que cria o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto com a Emenda
nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a 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.
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ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008

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: Requerimentos do Deputado André Quintão
(4); aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
2.162/2008; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.203/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade
do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.397/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 17/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Questões de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia -
Zezé Perrella.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
1ª Parte

Ata
- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de

2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 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 que fez retirar da pauta desta reunião os

Projetos de Lei nºs 612, 952, 973 e 1.690/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos de Lei
nºs 1.329 e 1.680/2007, apreciados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

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

Quintão, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 2.162/2008 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado André Quintão, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
1.203/2007 seja apreciado em segundo lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado André Quintão, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
1.397/2007 seja apreciado em terceiro lugar e que o Projeto de Lei nº
17/2007 seja apreciado em quarto lugar. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado André Quintão, solicitando a
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inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007 e os Projetos de Lei nºs 1.583, 1.673,
1.674, 1.675, 1.682 e 1.806/2007 sejam apreciados em último lugar,
nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.162/2008, do Deputado
Vanderlei Miranda, que 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. A Comissão de Administração Pública 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 1.203/2007, do Deputado
Paulo Guedes, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento
de informações sobre a vida escolar dos alunos regularmente
matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou
privada em Minas Gerais, aos pais ou responsáveis legais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,
o Projeto de Lei nº 1.203/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Educação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.397/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que dá nova redação ao inciso V do art. 2º da Lei nº
13.449, de 10/1/2000, que cria o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto com a Emenda
nº 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,
o Projeto de Lei nº 1.397/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de
Assuntos Municipais.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 17/2007, do Deputado
Eros Biondini, que determina a impressão do quadro de vacinas
infantis obrigatórias nas embalagens de leite dos tipos C e B. 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,
apresentada pela 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 17/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Saúde.

Questões de Ordem
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, aproveito o quórum

desta nossa reunião, para, além de agradecer aos nobres pares a
aprovação deste projeto das vacinas, que julgo ser de extrema
importância, relembrar e convidar todos para a Convenção Nacional
do PHS, que será no próximo domingo, dia 27, no Plenário, a partir
das 9 horas. Convido V. Exa. e os demais nobres pares para, no dia
27, nos dar a honra e a alegria de prestigiar a Convenção Nacional do
PHS, que, pela primeira vez, foi trazida para nossa capital mineira, tal
é a participação e a consideração com os políticos desta Casa.
Reforço nosso convite e espero ver boa parte dos Deputados
presentes junto conosco. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero apenas anunciar que
há algumas semanas tivemos a oportunidade, juntamente com várias
lideranças políticas de Minas Gerais, da região do Vale do Rio Doce e
da cidade de Governador Valadares, de ir até o Vice-Presidente,
Senador José Alencar, e apresentar a ele uma proposta de
implantação, na região do Vale do Rio Doce e de Governador
Valadares, de uma unidade industrial da Aracruz Celulose.
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Conquistamos o apoio do Vice-Presidente. Na vinda do Presidente
Lula, com a Ministra Dilma - já havia sido conversado sobre essa
proposta em Brasília -, mas tornamos a reforçar o pedido para que
Minas Gerais receba esta unidade industrial e que o Vale do Rio doce
e a cidade de Governador Valadares sejam a sede da construção da
fábrica da Aracruz Celulose. O Vice-Presidente encaminhou ofício ao
Presidente da Aracruz, Dr. Carlos Aguiar, e também aos acionistas da
empresa. Estamos trabalhando já nos dias finais para que isso possa
acontecer. Haverá uma assinatura de protocolo de intenções entre a
empresa e o Estado de Minas Gerais, ficando para depois uma
análise detalhada de qual será o melhor local para a implantação da
unidade. Registro todo o trabalho empenhado por Governador
Valadares, pelos parlamentares desta Casa Legislativa, destacando a
participação dos Deputados Jayro Lessa e José Henrique, e a
participação dos empresários da Fiemg de Valadares e do Vale do Rio
Doce. Essa união de forças sociais, políticas e empresariais se fez
para o crescimento de Valadares, pensando também em todo o Vale
do Rio Doce. Ao somar esse esforços, com a chegada do Cefet e com
a implantação de uma extensão da UFMG, temos processos que
contribuem para o desenvolvimento sustentável por meio do
conhecimento, da industrialização e da geração de emprego. A região
está recebendo de volta milhares de imigrantes que se deslocaram
para os Estados Unidos e outras cidades, os quais, agora, retornam a
nossa cidade e à região do Vale do Rio Doce. Então é preciso
oferecer caminhos e possibilidades de desenvolvimento. Registro o
apoio do Presidente Lula, do Governador de Minas, do Vice-
Presidente José Alencar e da Ministra Dilma Rousseff, para que o
Vale do Rio Doce possa receber o benefício. Sabemos que poderá
gerar impactos ambientais, por isso queremos discutir de maneira
propositiva os benefícios da geração de emprego, mas também
debater a preservação ambiental e a responsabilidade social de uma
empresa desse porte para com Valadares e o Vale do Rio Doce. Muito
obrigada.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, parabenizo o
governo federal, que, depois de muitos e muitos anos, anunciou a
construção do trevo da entrada de Amarantina, em Ouro Preto. Já
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fomos várias vezes ao DNIT, projetos foram apresentados e, nesse
tempo todo, vidas foram perdidas. No dia 21 último, o Vice-Presidente
anunciou o início das obras. Se isso tivesse sido feito quando a
estrada que liga Belo Horizonte a Ouro Preto foi reformada, com
certeza não teríamos perdido tantas vidas. De qualquer maneira, o
governo federal está de parabéns. A iniciativa privada também está de
parabéns pelo início, hoje, das obras do Edifício “Balança-mas-não-
cai”, no projeto de revitalização do Centro da cidade. O Edifício fica na
Avenida Amazonas com Rua Tupis. Todo o mundo se lembra do
descaso com o local, que era uma imagem horrível de Belo Horizonte.
O Deputado Ademir Lucas falou que lembrava da construção do
prédio. Então um patrimônio de Belo Horizonte será reformado, por
isso temos de agradecer à iniciativa privada, que está revitalizando o
Centro da cidade. Parabéns! O Deputado Ademir e outros que
acompanharam a construção sabem da importância do Edifício para
Belo Horizonte, para o contexto arquitetônico da cidade. Sr.
Presidente, não deixo de externar minha satisfação de rever o
Deputado Padre João, meu companheiro, um lutador, e que não
estava nesta Casa durante a tarde, por isso sentimos sua falta. Agora
ele está aqui, depois de voltar de Itabira, onde foi fazer suas
discussões. Mas o melhor, Sr. Presidente, é que ele não foi de balão,
e sim pela terra. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - É apenas para registrar uma importante
reunião que tivemos há pouco com o Vice-Presidente da República,
com a presença de V. Exa., de outros Deputados da bancada do
Norte - Deputados Gil Pereira, Ana Maria Resende, Ruy Muniz, Luiz
Tadeu Leite, entre outros -, do Deputado Federal Jairo Ataíde, de
lideranças importantes da nossa região, de bispos, Reitores, do Reitor
da Unimontes e de Prefeitos da região. Nessa reunião, todas as forças
políticas da nossa região entregaram ao Vice-Presidente a
reivindicação para a criação da Universidade Federal do Norte de
Minas Gerais, uma reivindicação de suma importância. Temos muita
esperança de que o governo federal - o Presidente Lula e o Ministro
Fernando Haddad - atenda a nosso pedido, até porque o Vice-
Presidente deixou-nos entusiasmados ao sair da reunião
comprometido em defender essa causa junto ao Presidente Lula.
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Ficamos aguardando; quem sabe, o governo federal possa anunciar
em breve a realização desse grande sonho da nossa região, que é ter
pela primeira vez uma faculdade federal no Norte de Minas? Nosso
Estado tem 13 universidades federais, mas todas se localizam em
Belo Horizonte, no Sul de Minas e em outras regiões que não o Norte
de Minas, onde ainda não contamos com essa importante ajuda para
atender à demanda gigantesca que temos de jovens que terminam o
2º grau e não têm oportunidade de acesso a uma faculdade pública.
Essa é, portanto, uma conquista importante pela qual estamos
batalhando, unificando todas as forças políticas da região. Temos a
certeza de que o Vice-Presidente nos ajudará a convencer o
Presidente Lula e o Ministro Fernando Haddad, para que em breve
possamos dar essa importante notícia da criação da Universidade
Federal do Norte de Minas. Quero anunciar ainda, Sr. Presidente, que,
nas emendas de bancadas federais destinadas a Minas Gerais neste
ano, mais de R$140.000.000,00 foram destinados às universidades
públicas de Minas Gerais, tendo sido uma emenda de bancada no
valor de R$18.700.000,00 destinada à nossa Unimontes, recurso do
qual sairá uma parcela para que a Unimontes instale na cidade de
Manga o nosso tão sonhado câmpus, que vai atender a Manga, São
João das Missões, Itacarambi, Montalvânia, Juvenília, Miravânia,
Matias Cardoso e Jaíba, cidades que, juntas, têm mais de 200 mil
habitantes e não contam qualquer universidade pública. Portanto,
estamos ansiosos por que o governo federal libere o mais rápido
possível os recursos dessa emenda, para que a cidade de Manga e a
nossa região possam ganhar esse tão sonhado câmpus da
Unimontes. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Na verdade, Sr. Presidente, é uma
declaração de voto. Quero parabenizar o Deputado Eros Biondini por
esse projeto que incentiva a vacinação infantil. Isso é muito
importante; é a verdadeira saúde preventiva. Na condição de
Coordenador da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, fico
feliz com a votação em 1o turno desse projeto. Parabenizo o Deputado
também pela convenção nacional do seu partido, que se realizará
aqui, no próximo domingo. Aproveito, Sr. Presidente, para fazer uma
solicitação ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, bem como à
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assessoria técnica da Maioria. Estamos em um processo de
entendimento desde a semana passada para agilizar as votações e
desobstruir a pauta; um processo que chamei, do ponto de vista da
Oposição, de obstrução seletiva e inteligente, e explico o porquê.
Ainda que fizéssemos uma obstrução generalizada para garantir
avanços em projetos do governo - no caso específico da Oposição,
estamos aguardando uma sinalização mais efetiva em relação aos
servidores da Fhemig -, não poderíamos prejudicar o conjunto dos
Deputados e das Deputadas no que tange aos projetos de lei de sua
autoria. Não é justo com os parlamentares que seja feito um processo
de obstrução que tenha em vista melhorar a situação do servidor
público ou melhorar e aperfeiçoar um projeto do governo, e o
Deputado Estadual, seja ele da Oposição, seja da base, ser
prejudicado por isso. Estamos num processo bom de votação nestes
dias, mas, nobre Deputado Doutor Viana, os projetos deste Deputado,
do Deputado André Quintão, estão com uma morosidade exagerada
nas comissões, por isso gostaria de fazer esse apelo aos Deputados e
às Deputadas que presidem as comissões e à assessoria da Maioria.
Evidentemente que isso não está acontecendo por nenhum motivo
político, e sim em virtude de sua tramitação regular, já que outros
projetos, não os deste Deputado, têm sido colocados em pauta.
Talvez esteja havendo uma coincidência, o que não impede que este
Deputado, aliás autorizado pela Líder da bancada, que muitas vezes
está representando a bancada em outras comissões da Casa, esteja
trabalhando por esse processo de desobstrução da pauta, tendo de
escolher, nessa divisão de projetos da base da Oposição, projetos da
base, porque não existem projetos da Oposição na pauta. Isso
também vem acontecendo com os projetos dos Deputados Carlin
Moura e Padre João, que não estão chegando à pauta. Assim,
gostaria de fazer esse apelo ao Deputado Mauri Torres, já que temos
projetos que estabelecem critérios para parcerias entre entidades da
sociedade e o poder público estadual; projetos relativos ao
estabelecimento de consórcios públicos no Estado de Minas Gerais;
um outro projeto igualmente importante que dispõe sobre a política
estadual de assistência social em Minas Gerais - um projeto que conta
com a simpatia da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes -
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Sedese -; e o projeto que trata da política estadual da juventude. Aliás,
hoje, ele já foi aprovado na Comissão do Trabalho e agora vai
continuar seguindo a sua regular tramitação. Assim sendo, peço que
seja agilizada essa tramitação, para que os projetos da Oposição,
principalmente os daqueles Deputados que não estão tendo os seus
projetos incluídos na ordem do dia, possam ser votados. Renovo esse
apelo ao Deputado Mauri Torres, mas, enquanto isso não acontece,
gostaria de reafirmar a importância de não se prejudicar nenhum
Deputado, seja ele da Oposição, seja da base, em virtude de uma
questão não resolvida com o governo. Portanto, insistimos na solução
da situação dos servidores da Fhemig e continuaremos a obstruir os
projetos do governo e a priorizar os projetos de Deputados, quer da
Oposição, quer da base. Gostaria ainda que os projetos deste
Deputado, independentemente de qualquer motivação política,
principalmente se ela tiver natureza exterior a este Legislativo,
possam também ser colocados em pauta.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado André
Quintão que levaremos suas considerações ao Líder Mauri Torres.
Temos informações de que estão sendo encaminhados os
entendimentos para as questões relacionadas principalmente com a
enfermagem da Cemig. Naquele debate público, participamos com V.
Exa. Sou pediatra e parabenizo o Deputado Eros Biondini pela
iniciativa do seu projeto, votado em 1º turno, que beneficia as crianças
de Minas Gerais no que diz respeito à questão preventiva da saúde,
por meio da vacinação.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.978/2008, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, às 14
horas, com a ordem do dia regimental, e para a especial também de
amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
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se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2008
Às 9h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Governador Valadares as Deputadas Rosângela Reis e Elisa Costa,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e,
com base no art. 120, inciso III, 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 debater alternativas de
desenvolvimento que visem minimizar os efeitos do intenso fluxo
migratório de trabalhadores da Região do Vale do Rio Doce para o
exterior e preparar as condições para o gradativo retorno desses
migrantes. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Rinaldo Gonçalves de Almeida, Membro Suplente do
Ministério do Trabalho no Conselho Nacional de Imigração; Márcio
Fontes Hirata, Coordenador-Geral de Monitoramento e Avaliação do
Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural - Dater -, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário; Marilena Chaves,
Subsecretária de Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico; Paulo Costa, Presidente da Câmara
Municipal de Governador Valadares e Presidente da Associação dos
Parentes e Amigos dos Emigrantes de Minas Gerais; Leonardo
Monteiro, Membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara
Federal; Antônio Carlos Linhares Borges, Coordenador do Centro de
Informação, Apoio e Amparo à Família e ao Trabalhador no Exterior -
Ciatt -, Haruf Salmen Spíndola, pesquisador do Núcleo de Estudos
Multidisciplinar sobre Desenvolvimento Regional da Univale; Donaldo
Rosa Pires Júnior, Vice-Reitor da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra à Deputada Elisa Costa, autora do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e demais presentes, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Elisa Costa -

Walter Tosta.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/4/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Antônio Júlio e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Célio Malheiros, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Vital do Rêgo
Filho, Deputado Federal, publicado no “Diário do Legislativo” de
29/3/2008. 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,
solicitando a realização de audiência pública para discutir a atitude de
alguns bancos que, em vista da regulamentação do Conselho
Monetário Nacional - CMN - e do Banco Central, a qual impede o
aumento de tarifas bancárias num prazo inferior a seis meses, se
anteciparam e anunciaram reajustes que chegam, em alguns casos, a
150% em relação a janeiro do ano passado; Leonardo Moreira,
solicitando a realização de audiência pública para discutir a
inobservância, por parte dos fabricantes, importadores e fornecedores,
da Lei nº 14.689, de 30/7/2003; e Délio Malheiros, Antônio Júlio e
Célio Moreira, solicitando seja formulado voto de congratulações com
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o Deputado Federal Vital do Rêgo Filho por sua posse como
presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados. 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, 22 de abril de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Sebastião Costa - João Leite - Carlos

Pimenta.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/4/2008
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ademir Lucas 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 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 discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa
o recebimento do Projeto de Lei Complementar nº 28/2007, no 1º
turno, tendo avocado para si a relatoria da matéria. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.133, 2.137 e 2.157/2008, em turno único.
Submetido a discussão e a votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 2.024/2008. 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 Ronaldo Magalhães, em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº
1.880/2007, do 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,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Padre João - Ademir

Lucas.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/4/2008

Às 14h40min, 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 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 tratar de assuntos de interesse da
Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado André Quintão, em que solicita
visita desta Comissão ao Centro de Internação Provisória - Ceip Dom
Bosco - e à Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao
Adolescente - Dopcad -, atendendo a pedido da Associação de
Defesa dos Usuários, Consumidores e Contribuintes 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, 17 de abril de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - João Leite.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/4/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Sargento
Rodrigues, Sebastião Costa e Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
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da aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.217, 2.221, 2.226, 2.227 e 2.241/2008 (Deputado Gilberto Abramo);
2.213, 2.232, 2.235 e 2.238/2008 (Deputado Sebastião Costa);
2.229/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.215, 2.218, 2.228, 2.231,
2.234 e 2.239/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.212, 2.222,
2.225 e 2.240/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.216, 2.223, 2.230 e
2.236/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); 2.219, 2.220, 2.224 e
2.237/2008 (Deputado Neider Moreira); 1.628 e 1.927/2007 (relator:
Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição); 1.981/2008
(relator: 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, do Projeto de Resolução nº
2.211/2008 e do Projeto de Lei nº 2.199/2008 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio, em virtude de redistribuição); 1.479 e 2.064/2007 na forma
do Substitutivo nº 1; 2.098/2008 com as Emendas nºs 1 a 4 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); 1.718 e 1.968/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado
de Defesa Social o Projeto de Lei nº 1.452/2007; à Cemig e a Copasa-
MG o Projeto de Lei nº 1.496/2007. O Projeto de Lei nº 1.455/2007 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada Ana
Maria Resende, aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Sargento Rodrigues, que conclui pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº
1.611/2007 na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Hely Tarqüínio. Os Projetos de
Lei nºs 1.613, 1.847/2007 e 2.142/2008 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado
pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.628 e
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1.927/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Delvito Alves.
Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.898/2007 e 1.981/2008,
no 1-º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de
prazo regimental pelo relator, Deputado Hely Tarqüínio. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Gilberto Abramo, que
conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do
Projeto de Lei nº 2.158/2008, no 1º turno, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Delvito Alves. O Projeto de Lei nº
2.179/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Hely Tarqüínio, aprovado pela 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 aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.441/2007 e 2.195/2008 (relator:
Deputado Delvito Alves); 1.990, 2.194, 2.206 e 2.209/2008 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 2.026/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.191, 2.197, 2.205 e
2.208/2008 ( relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição); 2.192, 2.193, 2.196, 2.202/2008 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.198 e 2.204/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). O Projeto de Lei nº 2.187/2008 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, 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 em que se solicita
seja baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 2.200/2008.
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, 22 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Gustavo Valadares.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/4/2008
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Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Gláucia Brandão, membro da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Eros Biondini e Carlin Moura. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião, dá a ata por aprovada e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater os aspectos doutrinários,
jurídicos e legais de que se reveste a declaração de bem cultural e
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Maria Marta Martins
de Araújo, Diretora de Proteção e Memória do Iepha-MG,
representando a Sra. Liana Portilho Mattos, Presidente do Iepha-MG;
e os Srs. Carlos Henrique Rangel, Diretor de Promoção do Iepha-MG;
Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador da Coordenadoria das
Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural,
Artístico e Turístico de Minas Gerais; e Cristiano Sales Cursio,
Procurador Federal do Iphan, representando Leonardo Barreto de
Oliveira, Superintendente do Iphan no Estado, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidente, como autora do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Agostinho

Patrús Filho.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2008
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Bráulio Braz e Eros Biondini,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Bráulio Braz, 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
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão e
comunica que estará ausente do País no período de 18 a 27/4/2008.
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, em
turno único, o Projeto de Lei nº 2.111/2008, que recebeu parecer pela
aprovação com Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
(relator: 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. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
2.155, 2.164, 2.166, 2.179 e 2.186/2008. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.019/2008. 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, 23 de abril de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Domingos Sávio.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Antônio Genaro, Célio
Moreira, Sargento Rodrigues e Walter Tosta. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Em
seguida, comunica o recebimento da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre
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parênteses: ofícios da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, Gerente da
Caixa Econômica Federal (17/4/2008), e dos Srs. Dimas Wagner
Lamounier, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal;
Euvaldo Bittencourt Júnior, Gerente de Projeto da Subsecretaria de
Gestão da Política de Direitos Humanos, da Secretaria Nacional dos
Direitos Humanos; e Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (18/4/2008). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 232 e
1.762/2007 (Deputado Sebastião Helvécio), 1.566/2007 (Deputado
Agostinho Patrús Filho), 1.479 e 1.959/2007 (Deputado Antônio Júlio),
2.165/2008 (Deputado Jayro Lessa) e 2.199/2008 (Deputado Zé
Maia), no 1º turno. Os Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho
Patrús Filho se retiram da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Resolução nº 716/2007 (relator: Deputado Sebastião
Hélvécio). O Deputado Zé Maia se retira da reunião, e o Deputado
Jayro Lessa assume a Presidência dos trabalhos. O Deputado Walter
Tosta substitui o Deputado Zé Maia, por indicação do BSD. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 116 e
232/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 492/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais (relator: Deputado Célio Moreira, em virtude de
redistribuição); 1.479/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio) e
1.762/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) na forma dos
Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 2.165/2008
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Célio Moreira, em virtude de redistribuição). Os
Projetos de Lei nºs 1.566 e 1.559/2007 são retirados da pauta, o
primeiro, por determinação do Presidente, por não cumprir
pressupostos regimentais, e o segundo, atendendo-se a requerimento
do Deputado Antônio Júlio, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Lafayette de Andrada, em que solicita seja realizada reunião para
obter da Secretaria de Defesa Social e da Polícia Civil
esclarecimentos relativos à aquisição de sistema de identificação
balística e comparação automática, ocorrida em dezembro de 2007; e
Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para
debater o Decreto nº 32.649, de 13/3/91, cujos efeitos se pretende
sustar por meio do Projeto de Resolução nº 716/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a realizar-se hoje, às 16 horas, com a
finalidade de apreciar o Projeto de Lei nº 2.096/2008, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Ademir Lucas - Elisa Costa - Jayro Lessa.

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

2.060/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores
Rurais de Orizânia - Atro -, com sede no Município de Orizânia.

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 2.060/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Trabalhadores Rurais de Orizânia, que tem
celebrado convênios e contratos para a prestação de serviços e
assessoramento a seus associados, aos quais oferece programas de
aprimoramento profissional e serviços assistenciais.
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Ainda no cumprimento de seu propósito estatutário, promove
reuniões sociais e culturais, por meio das quais incentiva o espírito de
solidariedade entre seus filiados e a comunidade.

Isto posto, acreditamos que a instituição merece o título declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.060/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.151/2008

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 o Centro Educacional Infantil
Creche e Pré-Escola Municipal Dona Maria Alzira Bassani Cilli, com
sede no Município de Arceburgo.

A matéria foi examinada 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 2.151/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Educacional Infantil Creche e Pré-Escola Municipal Dona
Maria Alzira Bassani Cilli, com sede no Município de Arceburgo, que
possui como finalidade precípua oferecer gratuitamente proteção e
assistência à criança, priorizando a primeira infância.

Para lograr tais metas, elabora e promove estratégias e ações
comprometidas com o atendimento às necessidades do
desenvolvimento de seus assistidos; contribui para o estabelecimento
de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,
estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade
de atenção à criança e proteção à sua família, para que tenham
acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento
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humano e social; realiza pesquisas, publicações, conferências e
seminários, objetivando a divulgação de resultados obtidos nos seus
projetos para a troca de informações e a construção de
conhecimentos sobre a infância.

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 2.151/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 234/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 804/2003, “dispõe
sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede pública de
ensino médio estadual, altera o art. 8º da Lei nº 12.079, de 1996, e dá
outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, submetida à análise da Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, a proposição recebeu parecer pela
aprovação na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por essa
Comissão.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise obriga as escolas de ensino médio da rede

pública estadual a cadastrar os alunos interessados em
encaminhamento para estágio remunerado, dentro da concepção
adotada pelo Programa Primeiro Emprego, instituído pela Lei nº
14.697, de 2003.
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O art. 1º do projeto determina que o referido cadastramento
contenha o perfil do candidato, que deverá atender aos requisitos
estabelecidos no art. 2º da Lei nº 12.079, de 1996, com a redação
dada pela Lei nº 13.642, de 2000.

O art. 2º da proposição obriga as escolas públicas a encaminhar
para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração a
relação dos alunos cadastrados na forma do art. 1º. A Secretaria
mencionada, por sua vez, tornará disponível o referido cadastro para
todos os órgãos da administração pública e o remeterá para o Sistema
Nacional de Emprego - Sine.

O art. 3º do projeto em análise prevê que a comprovação, pelo órgão
de lotação, de que o estagiário obteve aproveitamento assegurará a
percepção de pontos para efeito de aprovação em concurso público.

Por fim, o art. 4º da proposição promove alteração no art. 8º da Lei
nº 12.079, de 1996, estabelecendo o prazo máximo de seis meses de
duração do estágio.

Cumpre a esta Comissão avaliar a proposição em tela na sua forma
original e formar juízo de valor considerando as razões apresentadas
pelas Comissões que analisaram o projeto, para, sob a ótica do mérito
e da técnica legislativa, exarar conclusão sobre a matéria,
concordando ou não com a adequação proposta pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, que se manifestaram favoravelmente ao projeto na forma
de substitutivos. Com efeito, cabe aos membros desta Comissão
buscar a melhor formatação para o projeto, sem descaracterizá-lo ou
negar-lhe os princípios que norteiam a elaboração e a finalidade das
leis.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social tem como
competências, entre outras, a defesa e a promoção do trabalho, a
assistência social, a proteção ao adolescente e a integração social do
portador de deficiência, haja vista o teor das alíneas constantes no
inciso XIV do art. 102 do Regimento Interno.

Note-se que cumpre ao Parlamento mineiro, na seara da educação,
observar as normas gerais da União sobre educação, uma vez que a
matéria objeto da proposição em análise - qual seja, dispor sobre o
cadastramento para estágio curricular de alunos da rede pública
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estadual de ensino médio - encontra respaldo na competência
constitucionalmente atribuída ao Estado para legislar
concorrentemente com a União sobre educação, cultura, ensino e
desporto (inciso IX do art. 24 da Constituição da República).

Nesse passo, são normas gerais a Lei Federal nº 6.494, de 1977,
que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de
ensino superior e ensino profissionalizante do 2º grau e supletivo e dá
outras providências, bem como o Decreto Federal nº 87.497, de 1982,
que a regulamenta. O cotejamento do projeto em estudo com essas
normas gerais demonstra a inexistência de óbices jurídicos à sua
aprovação. Todavia, o exame preliminar a cargo da Comissão de
Constituição e Justiça apontou a inconstitucionalidade do art. 3º do
projeto, em face de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Oportuno observar que a Lei nº 14.697, de 2003, que institui o
Programa Primeiro Emprego, o Decreto nº 43.706, de 2003, que a
regulamenta, e a Lei nº 12.079, de 1996, que dispõe sobre estágio
para estudante em órgão e entidade da administração pública,
abordam, em vários de seus dispositivos, a matéria de que cuida o
projeto sob análise.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que procurou expressar formalmente a possibilidade de as escolas
públicas estaduais e municipais encaminharem lista de alunos
interessados em compor o cadastro de candidatos ao Programa
Primeiro Emprego.

Ao analisarmos o Substitutivo nº 1, verificamos que ele não
apresenta novidade quanto ao conteúdo, se consideradas as normas
estaduais que tratam da matéria, já mencionadas neste parecer. Com
efeito, o inciso I do art. 1º, o inciso VIII e o parágrafo único do art. 4º e
os incisos I e IV do art. 5º da Lei nº 14.697, de 2003, bem como o
inciso I do art. 3º, o art. 4º, o inciso IV do art. 7º, o art. 9º e o § 1º do
art. 10 do Decreto nº 43.706, de 2003, são dispositivos que já
implicam a inclusão das escolas públicas municipais no
encaminhamento de alunos interessados em compor o cadastro de
candidatos ao Programa Primeiro Emprego.

Diante, pois, dessa constatação, não nos parece razoável o
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acatamento do Substitutivo nº 1. A ausência de razoabilidade implica a
falta de oportunidade e de conveniência da matéria na forma sugerida,
atributos que devem ser considerados na análise de mérito da
proposição.

No que tange ao art. 4º do projeto original, em nosso entendimento
não há óbice à alteração da duração do estágio e à possibilidade de
sua prorrogação ou não, desde que a duração mínima seja igual a um
semestre letivo, exigência constante na letra “b” do art. 4º do Decreto
Federal nº 87.497, de 1982, instrumento normativo considerado norma
geral da União sobre a matéria.

Sob a perspectiva do trabalho, da assistência social e da proteção
ao adolescente, tendo como foco o estudante - futuro profissional a
ser inserido no mercado de trabalho do Estado -, passamos a analisar
o Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática.

O referido substitutivo altera as Leis nºs 12.079, de 1996, e 14.697,
de 2003. A primeira tem abrangência genérica, alcançando todos os
tipos de estágio curricular oferecidos no âmbito da administração
pública do Estado e da iniciativa privada, como se depreende da
leitura do seu art. 1º. A segunda consiste em lei especial, instituidora
do Programa Primeiro Emprego, o qual se caracteriza por apresentar
alcance diferenciado. Com efeito, o cadastramento dos interessados
feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -,
órgão gestor do Programa, como estabelece o art. 4º do Decreto nº
43.706, de 2003, está sujeito a critérios de carência social, com
prioridade para o segmento de jovens em situação de risco social,
com atenção especial para aqueles que vivem em regiões que
apresentam menor IDH no Estado (inciso IV do art. 3º da Lei nº
14.697, de 2003, conjuntamente com o inciso II do art. 3º do Decreto
nº 43.706, de 2003). Como vemos, ao estagiário que se enquadrar no
perfil desenhado pela lei instituidora do Programa Primeiro Emprego,
aplicar-se-ão as regras nela previstas.

Segundo o art. 1º do Substitutivo nº 2, ficará a cargo da Secretaria
de Estado de Educação a organização e a divulgação, para os órgãos
e entidades da administração pública estadual, do cadastro dos
alunos candidatos às vagas de estágio oferecidas. Entendemos que a



1254

inclusão da Secretaria de Educação no processo de concessão de
estágio pelos órgãos e entidades da administração pública direta e
indireta do Estado contribui positivamente para a efetividade e a
transparência do processo.

Concomitantemente, esta Comissão também não vê óbices quanto
ao conteúdo do art. 2º do Substitutivo nº 2, que promove alteração na
lei instituidora do Programa Primeiro Emprego, conferindo à Secretaria
de Estado de Educação efetividade no desempenho de sua parcela de
responsabilidade na coordenação do Programa, tarefa posta a cargo
do Grupo Técnico do qual é parte. A medida implica maior
transparência no processo de concessão do estágio e maior eficácia
no monitoramento das vagas para o estágio de que cuida a Lei nº
14.697, de 2003. De fato, considerando que essa Pasta já é um dos
órgãos integrantes do Grupo Técnico responsável pela coordenação
do Programa, com atribuições que incluem a instituição de regras
sobre o cadastro dos interessados junto à Sedese, órgão gestor do
Programa, e a divulgação mensal da relação dos inscritos (inciso IV
do art. 4º e incisos I e II do art. 5º da Lei nº 14.697, de 2003), a
alteração proposta por aquela Comissão se mostra oportuna e
conveniente.

Lembramos que o objetivo principal da criação do Programa
Primeiro Emprego é, justamente, dar um tratamento diferenciado a
uma parcela da população estudantil excluída do processo posto ao
alcance de todos, em virtude de suas características próprias, como a
carência de recursos financeiros ou a situação peculiar dos jovens
expostos a risco social – violência, uso de drogas, privações de ordem
afetiva, social e cultural. O Programa consiste em uma política pública
do Estado fundada no princípio da igualdade de direitos e de
oportunidades. Trata-se de política de discriminação positiva, que
busca minimizar a desigualdade social; política de caráter inclusivo,
portanto.

Além disso, conforme já destacado, no caso específico dos estágios
atendidos na forma do Programa Primeiro Emprego (Lei nº 14.697, de
2003), o processo de seleção dos estagiários é diferente do processo
referente aos atendidos fora desse Programa. No caso da concessão
de estágios curriculares pela administração pública, não inseridos no
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Programa Primeiro Emprego, aplica-se a Lei nº 12.079, de 1996, lei
genérica que rege a matéria. Nessa linha de pensamento, nada
impede que as referidas leis prevejam duração diferenciada para os
estágios que disciplinam, desde que não sejam inferiores a um
semestre letivo, duração mínima imposta pelo art. 4º do Decreto
Federal nº 87.497, de 1982. Podemos ter, desse modo, uma duração
específica do estágio direcionado para o Programa Primeiro Emprego,
de caráter essencialmente inclusivo da camada social mais carente -
em situação de risco social e com atenção especial para os jovens de
regiões com menor IDH -, e outra duração para os estágios não
inseridos nesse programa governamental. Outrossim, nada impede
que ambas as leis estabeleçam prazos iguais de duração dos estágios
que oferecem.

É oportuno ressaltar que o objetivo básico do autor da proposição,
conforme se lê na justificação do projeto, é justamente reduzir para
seis meses o prazo máximo de realização do estágio, sem
possibilidade de renovação. Nas palavras do autor do projeto, “o
acompanhamento do aluno candidato, começando pela escola e
passando pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, cria uma integração natural de dados, possibilitando o
êxito nos investimentos públicos com os alunos da rede pública de
ensino. A alteração do prazo do estágio, passando de 12 para 6
meses, possibilitará o atendimento a número maior de alunos,
reduzindo a demanda reprimida”.

Todavia, a modificação proposta pelo autor do projeto, de redução
do prazo legal do contrato de estágio remunerado para seis meses,
sem possibilidade de renovação, nos parece por demais restritiva.
Vislumbramos, inclusive, o risco de que, para alguns setores da
atividade produtiva, se torne inviável a contratação de estagiários.

Nessa linha de pensamento, esta Comissão poderá acatar, em
parte, a proposta original do autor no tocante à redução da duração do
estágio, estabelecendo um mínimo de um semestre letivo, conforme
determina a norma geral da União, e um máximo de 12 meses, e
permitindo a sua prorrogação por uma única vez. A alteração, nesses
moldes, poderá ser implementada na lei instituidora do Programa
Primeiro Emprego.
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Quanto à Lei nº 12.079, de 1996, a duração do contrato para o
estágio remunerado por ela estabelecido já atende a esses limites,
como se pode verificar pela leitura do seu art. 8º.

Entendemos razoável, oportuna e conveniente a alteração do prazo
de duração do estágio nos moldes que propomos, pois o
estabelecimento desse período mínimo, passível de prorrogação,
poderá atender a todos os setores produtivos interessados nessa
mão-de-obra mais barata, ainda que temporária. A nosso ver, a
fixação de um limite considerado razoável pode ser assegurada pela
determinação de um período máximo, que poderá ser de um ano.
Além disso, a medida alia a consecução do atendimento da demanda
reprimida de estagiários com o objetivo de preparar o estudante para
o exercício prático da profissão, que consiste no propósito básico do
estágio. Assim, a critério do setor produtivo interessado e a bem do
aprimoramento do futuro profissional, o estagiário poderá ser mantido
por um período maior que os seis meses improrrogáveis, propostos
pelo autor do projeto.

Pelas razões expostas, apresentamos, no final deste parecer, a
Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2. Por meio dessa emenda, a duração
do contrato de estágio remunerado concedido sob a ótica do
Programa Primeiro Emprego poderá ser de apenas 6 meses,
prorrogável por uma única vez, prazo este, portanto, inferior ao
mínimo de 12 meses atualmente previsto na lei.

Conforme já mencionado neste parecer, não promovemos alteração
do prazo de duração do estágio concedido em conformidade com o
disposto na Lei nº 12.079, de 1996, tendo em vista que o “caput” do
seu art. 8º já prevê o prazo máximo de um ano para esse tipo de
contrato. É mister lembrar, nesse caso, a observância implícita do
prazo mínimo de seis meses, imposto pela letra “b” do art. 4º do
Decreto Federal nº 87.497, de 1982, em virtude da sua natureza de
norma geral da União.

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

234/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão
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de Constituição e Justiça.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao Substitutivo nº 2 o seguinte art. 3º, renumerando-
se os demais:

“Art. 3º - O inciso XII do art. 3º da Lei nº 14.697, de 30 de julho de
2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 3º - (...)
XII - duração mínima de seis meses e máxima de doze meses do

contrato de estágio, prorrogável por uma única vez;’.”.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Elisa Costa - Walter Tosta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2007
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
O projeto em análise, de autoria do Deputado Célio Moreira,

“estabelece normas de mensuração de tarifas horárias em
estacionamento de veículos e dá outras providências”.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2, que
apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do inciso IV do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende determinar que os

estabelecimentos que exploram o serviço de estacionamento de
veículos cobrem de forma que o custo de cada fração de 15 minutos
corresponda a 1/4 do custo de uma hora. Pretende, também, que tais
estacionamentos mantenham relógios em locais visíveis para o
consumidor na entrada e na saída. Além disso, deverão ser afixadas
placas próximas à entrada do estacionamento, informando os valores
correspondentes aos períodos fracionados de permanência dos
veículos. O projeto prevê, ainda, que o descumprimento dessas
normas sujeitará o infrator às penalidades de advertência, multa e
duplicação do valor desta, em caso de reincidência.

O objetivo do projeto é obrigar os estacionamentos a cobrar tarifa
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proporcional ao tempo de permanência do veículo. Em muitos desses
estabelecimentos, o cliente paga o valor correspondente a uma hora,
mesmo quando utiliza o estacionamento durante poucos minutos.

Em Belo Horizonte, a Lei nº 8.616, de 14/7/2003, que contém o
Código de Posturas do Município, disciplina o serviço de
estacionamento, determinando, no seu art. 245, que tais
estabelecimentos tomem como fração, para fins de cobrança, o
período de 15 minutos. Estabelece, também, a afixação de placas
com os valores correspondentes aos períodos fracionados de
permanência dos veículos.

Em Juiz de Fora, a Lei nº 10.334, de 19/11/2002, estabelece normas
de mensuração de tarifas horárias em estacionamento de veículos e
dá outras providências. Segundo o art. 3º dessa norma, os
estacionamentos deverão tomar como fração, para fins de cobrança, o
período de 15 minutos.

O Município de Governador Valadares, por sua vez, ao editar a Lei
nº 5.232, de 30/10/2003, que dispõe sobre o estacionamento pago de
veículos na zona urbana, estabeleceu que o valor a ser pago pelo
usuário do serviço terá como unidade de tempo a hora. No § 1º do art.
3º, dispõe que a prestadora do serviço não poderá cobrar com base
em fração de hora.

Como se vê, no âmbito do Estado, Municípios disciplinam a matéria
de formas diferentes.

A Constituição da República estabeleceu, no inciso I do art. 30, a
autonomia do Município para legislar sobre todos os assuntos de seu
peculiar interesse.

De acordo com o mestre Hely Lopes Meirelles, “serviços há que já
estão estabelecidos remansadamente com a competência privativa do
município. Outros, entretanto, suscitam dúvidas, dados os interesses
comuns das três esferas administrativas, com intensidade
aparentemente igual, o que exige um exame acurado diante de cada
caso ocorrente, a fim de se determinar a manutenção. (...) Acresce
ainda notar a existência de matérias que se sujeitam simultaneamente
à regulamentação pelas três ordens estatais, dada a sua repercussão
no âmbito federal, estadual e municipal. (...) Isso porque sobre cada
faceta do assunto há um interesse predominante de uma das três
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entidades governamentais. Quando esta predominância toca ao
Município, a ele cabe regulamentar a matéria, como assunto de seu
interesse local”. (“Direito Municipal Brasileiro”, 6ª ed., Malheiros, págs.
121 e 122.)

De fato, a disciplina relativa ao funcionamento dos estacionamentos
de veículos, à fixação de placas, à sinalização, entre outros, é matéria
de predominante interesse local, devendo ser objeto de legislação
municipal; há, todavia, uma faceta do assunto que diz respeito à
defesa do consumidor. Sem dúvida, o serviço prestado pelos referidos
estabelecimentos configura uma relação de consumo, devendo
sujeitar-se à disciplina do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, tendo o Estado, conforme exarado no parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, competência para disciplinar a
matéria.

Passamos, então, à análise do mérito da proposição. Esta Comissão
entende que o estabelecimento não pode exigir que o cliente pague
por um serviço que não foi por ele utilizado, o que é exigir “vantagem
manifestamente excessiva”, infração prevista no inciso V do art. 39 do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Além disso, a cobrança
de um valor mínimo por determinado período de estacionamento
configura-se “venda casada”, que é considerada crime contra a ordem
econômica e contra as relações de consumo.

De fato, o inciso I do mesmo art. 39 estabelece que é vedado
condicionar o fornecimento de serviço a limites quantitativos. Sendo
assim, o estabelecimento não pode exigir que o consumidor pague
uma quantia mínima, sem a correspondente utilização do serviço. Se
o veículo permanece estacionado por alguns minutos e é pago o valor
correspondente a uma hora, o fornecedor recebe não apenas pelo
tempo pago a mais por aquele consumidor, mas também pelo tempo
que será pago pela utilização da vaga por um outro veículo, ainda
dentro do mesmo horário.

Quanto às penalidades previstas no art. 5º do projeto, entendemos
que a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, já estabeleceu as sanções que
serão aplicadas nos casos de infração às normas de defesa do
consumidor. Por essa razão, apresentamos, ao final deste parecer, a
Emenda nº 3.
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Por fim, considerando que os estacionamentos de veículos em
funcionamento no Estado precisarão adequar-se à nova norma,
especialmente no que diz respeito à afixação de placas e à instalação
de relógios, sugerimos, por meio da Emenda nº 4, redigida ao final
deste parecer, que a lei entre em vigor 60 dias após a sua publicação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.660/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça, e 3 e 4, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:
“Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei, sem prejuízo do

previsto nos arts. 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, sujeita o infrator às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa;
III - duplicação do valor da multa, em caso de reincidência.”.

EMENDA Nº 4
Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua

publicação.”.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Délio Malheiros, Presidente e relator - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.949/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei n°
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
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
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Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cumpre agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
matéria.

Fundamentação
A proposição em estudo acrescenta um inciso ao art. 30 da

mencionada Lei nº 15.424, de 2004, 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.

Como salientado pela Comissão de Constituição e Justiça, a medida
em questão confere mais eficácia 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, bem como pela
primeira certidão respectiva, concedendo aos reconhecidamente
pobres a isenção do pagamento de emolumentos pelas demais
certidões extraídas pelo cartório de registro civil. A lei que se pretende
modificar, por sua vez, estabelece, em seu art. 21, que os
declaradamente pobres estão isentos do pagamento de emolumentos
pela habilitação do casamento e respectivas certidões e pelo registro
de emancipação, ausência, interdição e adoção.

Como se vê, a regra em tela é uma medida de proteção ao usuário
dos serviços notariais e de registro, pois garante a transparência na
cobrança dos emolumentos. Com a exposição clara, nas
dependências do cartório, dos benefícios a que tem direito, fica fácil
para o consumidor calcular ou conferir os valores dos serviços de que
necessita.

Por fim, ressaltamos que o cidadão, na condição de consumidor, nos
termos da Lei Federal nº 8.078, de 1990, conhecida como Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, tem o direito à informação
adequada e clara sobre os diferentes serviços públicos que recebe,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
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qualidade e preço; à proteção contra a publicidade enganosa e contra
métodos comerciais desleais, bem como contra práticas e cláusulas
abusivas ou impostas no fornecimento dos serviços; à modificação
das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas; à efetiva prevenção e reparação de danos
contra si; ao acesso aos órgãos judiciários e administrativos com
vistas à prevenção ou reparação de quaisquer danos; à facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a
seu favor; e à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em
geral. O art. 22 do citado código assegura ao usuário dos serviços
públicos que “os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”, garantia que
se aplica aos serviços notariais e de registro.

Observamos, portanto, que a proposição é meritória e guarda
sintonia com os preceitos que orientam o serviço de registro e a
proteção e defesa do consumidor, razão pela qual opinamos pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, uma vez qu e este aprimorou
a proposição original.

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

1.949/2007 na forma do Substitutivo n° 1, apresenta do pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.956/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº
1.956/2007 “institui a política estadual de proteção ao nascituro e dá
outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto ao
mérito, nos termos do art. 102, V, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe apresenta como objetivos gerais a

garantia dos direitos do nascituro, a promoção de políticas públicas e
sociais que permitam o seu desenvolvimento sadio e nascimento em
condições dignas de existência, além da previsão de articulações dos
Poderes do Estado com organizações não governamentais e a
sociedade civil, com a finalidade de implementar políticas públicas
voltadas para a proteção do nascituro.

Nesse passo, o legislador atribui ao Estado as tarefas de
desenvolver programas de saúde sexual e reprodutiva, abordando a
prevenção da gravidez precoce, os direitos do nascituro e o
planejamento familiar, de capacitar profissionais de saúde e
respectivos agentes públicos para fornecer apoio psicológico, médico
e social para as gestantes, de implantar programas que amparem as
mulheres vítimas de abuso sexual, de incluir nas atividades
curriculares das escolas públicas a discussão e a conscientização dos
direitos do nascituro, além de promover ações e campanhas de
conscientização, durante a primeira semana do mês de outubro,
contra a violência sexual e o aborto.

Concordamos com o parecer exarado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. A referida emenda, que suprime o art. 4º do projeto, se
mostra pertinente, tendo em vista que o dispositivo adentra em
matéria orçamentária, cuja competência constitucional está posta a
cargo do Poder Executivo.

As competências regimentais desta Comissão incluem, entre outras,
a defesa dos direitos individuais, a defesa dos direitos das mulheres e
a promoção e a divulgação dos direitos humanos. O primeiro direito
humano que se pode conceber é o direito à vida, origem de todos os
demais, a partir do qual podem e devem ser reconhecidos os outros
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direitos humanos.
De origem latina, o termo nascituro significa “aquele que há de

nascer” ou “gerado, mas ainda não nascido”. Segundo o “Dicionário
da Língua Portuguesa”, de Antônio Houaiss, na rubrica de termo
jurídico, “diz-se de ou o ser humano já concebido, cujo nascimento é
dado como certo”. Nessa linha de pensamento, estaríamos diante de
uma incontestável vida intra-uterina, detentora, portanto, de direitos
inerentes à própria vida, como o direito à saúde, ao pleno
desenvolvimento enquanto ser vivo em formação e crescimento.

Ora, para proteger o nascituro, vivo no corpo da mãe, os cuidados
deverão ser concentrados no monitoramento da vida dessa criança
ainda não nascida e na saúde da pessoa que a está gerando.

É o que se propõe por meio do projeto em análise.
Como principal direito do ser humano, a vida deve ser preservada

desde a sua concepção, e aliando-se a esse fato o princípio da
igualdade, tantas vezes reafirmado na Constituição da República,
quanto mais frágil ou hipossuficiente for o titular desse direito, mais
contundentes deverão ser as medidas e maiores os esforços a serem
implementados para superar as deficiências e as carências existentes.

À luz dos argumentos apresentados, portanto, entendemos que o
projeto de lei sob análise focaliza valores inerentes à vida, seja no
contexto do indivíduo, seja no contexto da vida em sociedade, uma
vez que suscita o reconhecimento do sentido e do valor da vida
humana em todos os seus momentos. O nascituro representa a vida
humana desde momento da concepção - passando por sua formação
e desenvolvimento - até o nascimento.

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

1.956/2007 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite, relator - Luiz Tadeu Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.471/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.471/2007, de autoria do Deputado Zezé
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Perrella, que declara de utilidade pública a Liga Nanuquense de
Futebol, 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
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 1.471/2007
Declara de utilidade pública a Liga Nanuquense de Futebol, com

sede no Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Nanuquense de

Futebol, com sede no Município de Nanuque.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.948/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.948/2007, de autoria do Deput ado Ademir
Lucas, que dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 17. 090, de 19 de
outubro de 2007, que dá denominação à escola estadual do Bairro
Santa Cecília, localizada no Município de Esmeraldas, 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° 1.948/2007
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 17.090, de 19 de outubro de

2007, que dá denominação à escola estadual do Bairro Santa Cecília,
localizada no Município de Esmeraldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 17.090, de 19 de outu bro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professo r Raymundo
Cândido a escola estadual situada no Bairro São Francisco de Assis,
no Município de Esmeraldas.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 17.090, de 2007, passa  a ser: “Dá
denominação a escola estadual situada no Bairro São Francisco de
Assis, no Município de Esmeraldas”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

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

1.975/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.975/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação Esportiva Candeense,
com sede no Município de Candeias, 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° 1.975/2007
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Candeense,

com sede no Município de Candeias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva

Candeense, com sede no Município de Candeias.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.995/2008
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.995/2008, de autoria do Deputado Jayro Lessa,

que declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Educação
Superior - Imes -, 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 § 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 1.995/2008
Declara de utilidade  pública o Instituto Mineiro de Educação

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

Educação Superior - Imes -, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Maj. Sérgio Henrique Soares Fernandes,

da 14ª Cia. Independente de São Lourenço, pelos relevantes serviços
prestados ao povo de Minas Gerais (Requerimento nº 2.145/2008, do
Deputado Tiago Ulisses);

de aplauso ao Secretário de Defesa Social tendo em vista a
competência demonstrada pelas Polícias Militar e Civil de Timóteo na
apuração dos crimes cometidos nesse município (Requerimento nº
2.147/2008, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 24/4/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Doutor Viana - Apresentação institucional -
Entrega de placas - Palavras do Sr. Adalberto Soares Alves - Palavras
da Sra. Vilma Raid Fernandes - Apresentação musical - Palavras do
Sr. Presidente.

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

César Vanucci, Ouvidor-Geral do Município de Belo Horizonte,
representando o Prefeito Municipal, Fernando Damata Pimentel;
Adalberto Soares Alves, Governador do Distrito LC-4 da Associação
Internacional de Lions Clubes; a Exma. Sra. Vilma Raid Fernandes,
representando o Presidente do Leo Clube Distrito LC-4, Gustavo Faria
do Amaral; e o Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

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

Antônio Maluf, representando a Associação Comercial de Minas
Gerais; João Alves da Fonseca Filho, Secretário de Desenvolvimento
Social de Curvelo, representando o Prefeito Municipal Maurílio
Guimarães; Vereador Marcos Dupim Mattos, Presidente da Câmara
Municipal de Curvelo; Valdo Gomes Pinheiro, Presidente do Lions
Clube de Sete Lagoas; Walter Mendes Costa; da Exma. Sra. Maria
Laura Oliveira, do Lions Clube do Caiçara; do Exmo. Sr. Balduíno
César Rabelo, do Lions Clube do Mangabeiras; da Exma. Sra. Maria
de Fátima Lacerda, Presidente do Lions Clube BH Floresta; dos
Exmos. Srs. Aroldo Leopoldino dos Santos, Presidente do Lions Clube
Divisão de Sete Lagoas; José Wilson Batista, Presidente do Lions
Clube BH Marília de Dirceu; Carlos Granja, Presidente do Lions Clube
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BH Tiradentes; Juscelino Ribeiro, Presidente do Lions Clube de Pedro
Leopoldo e da Lagoa de Santo Antônio; José Gabriel Neto, Presidente
do Lions Clube Divinópolis Pioneiro, e sua domadora Maria do Carmo;
da Exma. Sra. CaL Maria Jorge Abrão de Castro, Presidente do Lions
Clube Belo Horizonte Ouro; e do Exmo. Sr. Romeu de Araújo Abreu,
Presidente do Lions Clube Belo Horizonte Serra do Curral.

Gostaríamos de dar ciência de um fax do Sr. Etelvino Oliveira
Santos endereçado ao Deputado Doutor Viana, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem, no qual ele lamenta, por motivos
particulares, a impossibilidade de estar presente, mas deseja sucesso
ao evento.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o Lions

Club International pelos 90 anos de sua fundação e o Leo Clubes
pelos 50 anos de sua existência.

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

será interpretado por componentes da Banda Super Som C&A.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Doutor Viana
Exmo. Sr. 2º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas

Gerais, neste ato representando o Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, ilustre Deputado José Henrique, nosso companheiro e amigo,
grande Deputado já por várias legislaturas, nesta Casa Legislativa;
quero, com muita alegria, cumprimentar, em nome de todas as
domadoras, das bravas domadoras, da mulher mineira, da mulher
brasileira, a nossa amiga Vilma Raid Fernandes, representando
também o Presidente do Leo Clube, Distrito LC4, Gustavo Faria do
Amaral; com muita alegria, também cumprimento o nosso Governador
do Distrito LC4 da Associação Internacional de Lions Clubes,
Adalberto Soares Alves; quero cumprimentar o companheiro Ouvidor-
Geral do Município de Belo Horizonte, César Vanucci, representando
o Prefeito Municipal Fernando Pimentel; quero cumprimentar todos os
ex-Governadores, autoridades leonísticas, companheiros leões,
companheiras leões, domadoras, leos, convidados, meus colegas
Deputados aqui presentes; quero agradecer também a presença do
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Presidente da Câmara de Curvelo, também nosso companheiro,
Márcio Dupim Mattos, e o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer João
Alves, da nossa cidade de Curvelo, aqui representando o nosso
Prefeito; funcionários da Casa, imprensa, telespectadores que nos
assistem pela TV Assembléia e também aqueles que nos assistem
aqui das galerias. Cumprimento a Banda C&A, parceira do Lions em
várias situações, e meus amigos.

O Plenário desta Casa Legislativa abre o seu espaço para
homenagear a Associação Internacional de Lions Clubes pelos 90
anos e o Leo Clube pelos 50 anos. Vocês não podem imaginar a
grande honra que senti por poder contribuir para a realização desta
solenidade, apresentando o requerimento que deu origem a ela e que
teve aprovação unânime de meus pares nesta Casa.

Sou leão há mais de 20 anos, o que dignifica muito a minha vida,
cada dia mais, juntamente com minha esposa e domadora.
Pertencemos ao Distrito LC-4 pelo meu querido Lions Clube de
Curvelo. Orgulho-me por fazer parte da família leonística, cujo ideal é
cooperar voluntariamente para o despertar dos valores éticos e morais
dos seres humanos, vivenciar na plenitude os sentimentos de
solidariedade, fraternidade e a certeza de que somos todos irmãos.

Os objetivos do Lions fortificam a continuidade dos ideais de nosso
fundador Melvin Jones, em 1917: prestar serviços à população em
geral, de forma desprendida e em benefício dos mais necessitados.
Ser leão ou domadora é ser solidário, fraterno, dedicado. Para
lembrar, Lions significa liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e
serviço. É também reafirmar diariamente o ideal do nosso “slogan”
deste ano leonístico: “Amizade é o nosso desafio”.

Cerca de 1.300.000 leões e domadoras do Lions Clube estão
presentes em aproximadamente 200 países, distribuídos em 45 mil
clubes, beneficiando as comunidades onde atuam, seja por meio de
doações de horas de trabalho voluntário, seja arrecadando recursos
para melhor servir, promovendo eventos, contribuindo para a abertura
de creches, desenvolvendo cursos profissionalizantes em diversas
áreas, entre outros, sempre dotados de ações inovadoras que
orientam o projeto social e humanitário do Lions Clube Internacional e
do Leo Clube.
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É importante também parabenizar o nosso Lions, especialmente o
Distrito LC-4, pelo excelente trabalho que vem realizando em
benefício das pessoas diabéticas, iniciado recentemente através da
campanha de combate à retinopatia diabética, lançada por esse
conceituado Clube. Nós merecemos aplausos de todos por tão
magnífica iniciativa sob a chancela do nosso governador,
companheiro Adalberto, e sua domadora Solange. Parabéns a vocês
pelo excelente e dedicado trabalho em todos os seus anos de Lions,
mais ainda neste ano leonístico 2007-2008, como casal governador do
nosso Distrito LC-4.

Em relação ao primeiro Leo Clube do mundo, em 1957 um grupo de
leões de uma escola da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criou o
acrônimo Leo - liderança, igualdade -, mais tarde alterado para
experiência e oportunidade. O Leo Clube é destinado a ambos os
sexos, e o objetivo de seu programa era, e ainda é: “oferecer aos
jovens do mundo uma oportunidade de desenvolvimento e
contribuição individual e coletiva, como membros responsáveis da
comunidade local, estadual, nacional e internacional”.

O lema do Leo Clube é: Liderança - Leos desenvolvem suas
habilidades como organizadores, gerenciadores de tempo e
motivadores de seus pares; experiência - Leos entendem a
importância da cooperação por meio de serviços comunitários;
oportunidade - a afiliação oferece aos jovens uma oportunidade de se
distinguirem, desenvolverem traços de personalidade e de serem
reconhecidos por suas contribuições à comunidade. Hoje, o Programa
Leo Clube está mais forte que nunca, em que o serviço comunitário
continua sendo a pedra fundamental.

Parabéns ao programa Leo Clube por seu aniversário de 50 anos,
meio século de existência, que atualmente conta mais de 5.500 clubes
em mais de 130 países, e aproximadamente 140 mil sócios. Associar-
se a um Leo Clube é uma excelente maneira de participar de sua
comunidade, atuar como líder entre seus companheiros e fazer novos
amigos. O Leo Clube chegou ao Brasil no dia 28/8/69, com a fundação
do Leo Clube Maceió-Lagoa, Carta Constitutiva de 25/9/69, em
Alagoas.

A Assembléia de Minas, que representa o povo deste Estado, sente-
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se honrada com a presença de todos vocês aqui hoje. Minas Gerais
está feliz, e o nosso país sente-se orgulhoso por abrigar tantos e
inúmeros clubes de Lions. Obrigado, companheiro leão Adalberto
Soares, governador do Distrito LC-4; obrigado, companheiro leão
Gustavo Faria do Amaral, Presidente do Distrito Leo LC-4, e demais
companheiros leões e domadoras presentes; obrigado por
dignificarem esta Casa Legislativa com a honrosa presença, e a todos
que nos visitam na tarde de hoje. Estaremos sempre de braços e
corações abertos para recebê-los e sermos parceiros de tão
relevantes e grandiosos trabalhos solidários. Quando tomamos
atitudes concretas, elas falam por si só. Obrigado por vocês fazerem
parte da minha e da nossa dignificante família leonística.

Por fim, agradeço aos meus pares, Deputados, que votaram esse
requerimento, e ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta
Casa, por confirmarem esta homenagem e pela oportunidade de
prestar esta honraria a pessoas e a clubes tão valorosos, que são os
leões e domadoras do Lions Clube Internacional, aqui representados
pelo Distrito LC-4 e pelo Distrito Leo LC-4. Fica, pois, registrado este
momento vivido agora nos anais de nossa querida Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Obrigado a todos. Aceitem as nossas
saudações leonísticas.

Apresentação Institucional
O locutor - Assistiremos agora a uma apresentação com o jornalista

Neimar Fernandes.
O Sr. Neimar Fernandes - Boa-tarde, senhoras e senhores. Servindo

desinteressadamente, servindo sem compromisso com credo, com
raça, com língua e com nação, mas servindo sempre. Isso
proporcionou ao Lions Clube ser escolhido numa pesquisa feita com
as 300 maiores empresas do mundo que destinam recursos para
ONGs, como a melhor e mais confiável ONG para se efetuarem
parcerias. Isso nos enche de orgulho.

Estamos presentes em mais de 200 países. A ONU congrega 195
nações, e, desde a criação por Melvin Jones, em 1917, a capilaridade
do Lions Clube alcançou 200 nações. Somos mais de 1.300.000
sócios, falando mais de 42 idiomas. No Brasil, somos mais de 40 mil
sócios. Atualmente estamos envolvidos com a nossa mais recente
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campanha em andamento, a Campanha de Combate à Retinopatia
Diabética. O Programa SightFirst - visão em primeiro lugar - é a
iniciativa mais ambiciosa e mais bem-sucedida do Lions até hoje.
Graças ao SightFirst, 7 milhões de pessoas recuperaram a visão por
meio de cirurgias de catarata, 20 milhões foram salvas da perda
severa da visão, e ainda foram aprimorados serviços oftalmológicos
que beneficiaram centenas de milhões em todo o mundo.

No Programa SightFirst no Brasil, foram realizadas, até o final de
2007, 75.600 cirurgias com o aporte de Lions Internacional de
US$2.953.150,00. O Distrito LC-4, ao qual pertencemos, que abrange
nossa área de atuação, realizou até hoje 3.800 cirurgias de catarata,
com o aporte do Lions de US$201.000,00.

Na segunda etapa do Programa, estamos iniciando os trabalhos
para prevenção e tratamento de pessoas carentes portadoras de
retinopatia diabética. O projeto de retinopatia diabética deverá
abranger toda a nossa área de atuação, que compreende a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, parte do Oeste, parte da zona
metalúrgica e o Norte do Estado. Nesse universo de 8 milhões de
pessoas, aproximadamente, foram desenvolvidos quatro módulos, e
está previsto nessa etapa o atendimento de 20 mil possíveis
portadores de retinopatia diabética. Desse total, espera-se selecionar
em torno de 2 mil pessoas que receberão o tratamento necessário
para que não se tornem deficientes visuais, tratamento esse
totalmente gratuito. Para realização dessa campanha, foi firmado
convênio de parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, no qual a
Fundação Lions Internacional participa com R$227.500,00 dos
recursos e a Secretaria, com R$272.000,00.

Essa é a realidade do nosso Lions, do nosso distrito, e esperamos
poder continuar servindo, alcançando o maior número de pessoas e
possibilitando a recuperação ou, pelo menos, a manutenção de parte
da visão de muitas pessoas que a têm praticamente comprometida.
Muito obrigado a todos pela atenção e interesse. Boa-tarde.

- No decorrer da apresentação, procede-se à exibição de “slides”.
Entrega de Placas

O locutor - Neste instante, o Deputado José Henrique, 2o-Vice-
Presidente desta Casa, representando o Presidente, Deputado Alberto
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Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Adalberto Soares Alves,
Governador do Distrito LC-4 da Associação Internacional de Lions
Clubes, e à Sra. Vilma Raid Fernandes, que aqui representa o Sr.
Gustavo Faria do Amaral, Presidente do Distrito Leo LC-4, de placas
alusivas a esta homenagem.

A primeira placa, destinada ao Lions Clube, contém os seguintes
dizeres: “A Associação Internacional de Lions Clubes nasceu do
sonho de que os clubes comerciais expandissem seus horizontes. Os
Leões adotaram a nobre missão de fomentar a compreensão entre os
povos e, assim, trabalham para atender às necessidades humanitárias
por meio da mobilização das comunidades, estimulando o serviço
voluntário e promovendo o bem-estar social em todo o mundo. Nas
comemorações de seus 90 anos, a homenagem do Parlamento de
Minas Gerais a essa valorosa entidade, competente aliada do Estado
na prestação de magníficos serviços nas áreas social e assistencial”.

A segunda placa, destinada ao Leo Clube, contém os seguintes
dizeres: “Ao promover entre os jovens a prática da solidariedade, o
desenvolvimento das habilidades individuais e o trabalho de equipe,
tendo sempre em vista os princípios éticos, o Leo Clube tem-se
revelado uma verdadeira escola de cidadãos. Por meio dele se
formam indivíduos engajados, futuros líderes comunitários destinados
a influenciar positivamente toda a sociedade. A homenagem da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais a tão louvável programa, que
desperta na juventude os valores do compromisso social, da
cooperação e da liderança responsável”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Doutor Viana, autor do
requerimento que deu origem a esta reunião, para fazermos a entrega
das placas.

- Procede-se à entrega das placas.
Palavras do Sr. Adalberto Soares Alves

Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, aqui representando o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; César
Vanucci, Ouvidor-Geral do Município, querido companheiro,
representando o Prefeito Fernando Pimentel; Deputado Doutor Viana,
1º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, autor
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do requerimento que deu origem a esta solenidade; e Exma. Sra.
Vilma Raid Fernandes, amiga companheira, representando Gustavo
Faria do Amaral, Presidente do Leo Clube Distrito LC-4; meus
queridos companheiros e companheiras; Leos presentes; Banda
Supersom C&A, que tanto nos ajuda e, tenho certeza absoluta, tanto
ainda nos ajudará; gostaria de não falar muito, mas agradecer muito.
Tenho dois agradecimentos fantásticos para fazer hoje. Naturalmente,
o primeiro é a esta Casa, pelo reconhecimento ao nosso trabalho.
Nada mais gratificante do que o reconhecimento, nada mais
importante do que receber dos órgãos públicos um reconhecimento do
que estamos fazendo para as mesmas pessoas para as quais eles
trabalham. Eles trabalham para o povo, e também trabalhamos para o
povo. Eles ajudam o povo, e também ajudamos o povo. Esse
reconhecimento é fantástico, é uma mola propulsora para os nossos
próximos trabalhos, para o desenvolvimento de todas as nossas
metas e objetivos. Temos de agradecer muito porque todo esse
reconhecimento nos ajuda a adquirirmos amanhã mais atitudes dos
nossos valorosos amigos Deputados. Esse reconhecimento nos une a
eles e a esta Casa. Temos que perceber, avaliar, agradecer e sentir,
com muito prazer, a receptividade que estamos tendo em aqui receber
esta homenagem. Não é só por receber este troféu, mas pelo carinho
e pela compreensão de nossas atitudes.

Também queremos, em nome de todos do nosso Distrito LC-4, dizer
aos queridos Deputados que hoje nos fazem esta homenagem que
precisamos de V. Exas. Precisamos continuar a ser simplesmente a
melhor organização do mundo; mas não o seremos nunca sozinhos,
se não tivermos a ajuda de todos. Não o seremos nunca, se não
tivermos este calor que há aqui. Não seremos nunca ninguém, se não
tivermos essa representatividade. É essa representatividade e essa
força de trabalho que temos que mostrar possuir, quando toda a
sociedade percebe que estamos deixando - e deixamos sempre - os
nossos afazeres profissionais. E quantas vezes deixamos os nossos
afazeres familiares para nos doarmos à nossa causa, à causa
daqueles que precisam de nós!

Agradecimento se faz a vocês, Deputados, que compreendem e nos
valorizam com a atitude de nos homenagear. Agradecemos a Deus - e
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como agradecemos ! - porque estamos aqui servindo, e não estamos
aqui sendo servidos. É de fundamental importância que todos
façamos parte de uma só corrente, que venha sempre a somar, a
agregar valores significativos. Temos que valorizar o máximo possível
todas as nossas obras. Que elas sejam sempre com um só
fundamento: de ajudar, de servir, que é sempre o ideal de todos que
participam desta Casa e de todos que participam do leonismo. Muito
obrigado a todos por estar aqui representando nosso grande LC-4.

Palavras da Sra. Vilma Raid Fernandes
Exmos. Srs. Deputado José Henrique, Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
Presidente Alberto Pinto Coelho; César Vanucci, Ouvidor-Geral do
Município de Belo Horizonte, companheiro e amigo, representando o
Prefeito Municipal Fernando Pimentel; companheiro Adalberto Soares
Alves, governador do Distrito; Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
autor do requerimento que deu origem a esta solenidade;
companheiros, companheiras, domadoras e amigos, o nosso querido
companheiro Leo Gustavo Faria do Amaral, Presidente do Distrito Leo
LC-4, impossibilitado de comparecer, incumbiu-me de ler sua
mensagem. (- Lê:)

“Cinqüenta anos de leoísmo no mundo! É uma dádiva para todos
nós e, quem sabe, uma surpresa para os pioneiros desse movimento,
que nasceu despido de muitas ambições, formado inicialmente por
jovens praticantes de beisebol, e hoje um movimento que congrega
jovens nos quatro cantos do mundo.

Falar de Leo é ter a certeza de que iniciativas simples geram um
grande resultado e de que pequenos gestos são enormes afagos
naqueles que necessitam de uma atenção, de um ombro amigo. Falar
de Leo é comover-se com um sorriso de gratidão da pessoa que
acabara de ser ajudada; é receber uma demonstração de afeto por
meio de uma singela carta rabiscada, desprovida de muito conteúdo,
mas cheia de emoção e amor. Falar de Leo é ter a certeza do dever
cumprido ao final de uma longa jornada de trabalho voluntário. Falar
de Leo é, sem sombra de dúvidas, ter a certeza de semear a alegria
onde antes havia a tristeza. Assim, falar de Leo é resumir a emoção
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de cada companheiro e companheira nessa luta constante do leoísmo.
Gostaria de registrar que essas são as minhas singelas impressões

sobre o movimento Leo e de um movimento que está presente em
todo o território nacional, sendo que, humildemente, coloco-me como
representante de todos esses companheiros de todo o Brasil.

Em Minas Gerais, temos o Distrito Leo LC12, Distrito Leo LC6,
Distrito Leo LB3 e o nosso querido Distrito Leo LC4.

Dessa forma, quero que todos os companheiros se sintam
homenageados. Como representante dessa imensidão de pessoas, de
companheiros Leos e de companheiros Leões, agradeço ao Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente desta egrégia Casa Legislativa, a
distinção; e ao CL Doutor Viana a indicação para esta honrosa
homenagem. Particularmente, agradeço ao CL Adalberto Soares
Alves, governador do Distrito LC-4, o apoio incondicional; ao CL
Agenor Carlos Pereira, assessor do Leo Clubes, a paciência e a
dedicação ao movimento; e à CaL Vilma Raid Fernandes o carinho de
sempre.

A todos os presentes e aos que nos prestigiam pela TV Assembléia
o meu muito obrigado e cordiais saudações. Gustavo Faria do Amaral,
Presidente do Distrito LEO LC4 2007-2008. ‘Semeando a Liderança
do Amanhã’.”

Em meu nome, do Lions Clube Pedro Leopoldo e do meu querido
amigo ex-governador Jarbas, quero agradecer este momento que é de
fundamental importância para todos nós. Muito obrigada.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação

musical de componentes da Banda Supersom C&A, que interpretarão
as músicas “Amigos para sempre”, de Weber e Black, “Emoções”, de
Erasmo Carlos e Roberto Carlos, e “O que é, o que é”, de
Gonzaguinha.

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

Exmo. Sr. César Vanucci, Ouvidor-Geral do Município de Belo
Horizonte, representando o Prefeito Municipal Fernando Pimentel;
Exmo. Sr. Adalberto Soares Alves, governador do Distrito LC-4, da
Associação Internacional de Lions Clubes; Exma. Sra. Vilma Raid
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Fernandes, representando o Sr. Gustavo Faria do Amaral, Presidente
do Leo Clube Distrito LC-4; Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade;
senhores representantes, Presidentes de clubes, ex-governadores,
governadores, companheiros, companheiras, domadoras - quero
também cumprimentar aqui a Banda C&A, em especial o amigo Paulo
César e todos os representantes da Banda, os quais trouxeram alegria
a esta Casa nesta tarde -, senhoras e senhores, boa-tarde.

Torna-se um momento especial para a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais esta homenagem ao Lions Clube Internacional e aos
Leo Clubes, organizações presentes em quase 200 países, com o
objetivo maior de servir às comunidades.

Os leões, empresários e profissionais de destaque reunidos no Lions
Clube detêm, por suas atividades nas últimas nove décadas, o
pioneirismo mundial nas ações de voluntariado, desde o momento
inicial de sua decisão em compartilhar os frutos de seu sucesso com
os indivíduos menos favorecidos, movidos pelo sentimento da
solidariedade, uma das mais nobres manifestações do coração
humano. Construíram e mantêm sempre ativa, além de todas as
fronteiras mundiais, uma associação altamente democrática, com
falantes de muitas línguas professando religiões e crenças políticas as
mais diversas. O que os une, além do profundo humanismo, é a sua
notável postura ética.

Quem de nós não conhece esse grandioso trabalho que tem
disseminado pelo mundo oficinas, hospitais ou o cuidado oportuno
com as vítimas de catástrofes da natureza? O combate à cegueira tem
sido sua mais importante marca, incluindo, entre as inúmeras ações
relacionadas à visão, o maior programa preventivo mundial da
cegueira. Os Lions Clubes também se destacam pela preocupação
com o bem-estar cultural, cívico e social das populações, sem nenhum
benefício financeiro, exercendo amplamente a amizade, o
companheirismo e a compreensão mútua. Têm sido no Brasil e em
Minas Gerais parceiros importantes do Estado na luta pela formação
de autênticos cidadãos, com ênfase no reconhecimento dos direitos e
deveres da comunidade.
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Nascido no seio do Lions, o Leo Clube vem promovendo o
voluntariado e atividades de serviço junto à juventude, desenvolvendo
em seus participantes as qualidades da liderança, da experiência e da
oportunidade. Cada um desses clubes abriga uma parcela de uma
juventude participativa, que planta para o futuro as sementes da
harmonia e da boa-vontade no mundo.

Os representantes do povo de Minas Gerais reconhecem, por esta
homenagem, a permanente dedicação dos leões às camadas mais
carentes da sociedade. Recebam, portanto, dirigentes e integrantes
do Lions Clube e dos Leo Clubes, os nossos mais profundos
agradecimentos. Todo o País, e especialmente nosso Estado, contam
com seu imprescindível concurso para a consecução de um futuro
melhor para nós e para o nosso planeta Terra. Muito obrigado.

ATA DA 13ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2008

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Rômulo Veneroso - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Beto Franco - Apresentação musical - Palavras da
Secretária Maria Eleonora Barroso Santa Rosa - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Henrique - Alencar da Silveira Jr. - Rômulo Veneroso - Weliton

Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Weliton Prado, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Maria
Eleonora Barroso Santa Rosa, Secretária de Estado de Cultura,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; e os Exmos.
Srs. Beto Franco, representante do Grupo Galpão; Antônio José Mota
Lopes, Gerente de Comercialização da Regap, representando o
Gerente-Geral, João Ricardo Barusso; Sérgio Siebler, Diretor
Administrativo da Funarbe; e Deputado Rômulo Veneroso, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Na pessoa do ator Beto Franco, que compõe a Mesa de honra,
também homenageamos os demais representantes do Grupo Galpão,
a saber: Antônio Edson, Arildo de Barros, Chico Pelúcio, Eduardo
Moreira, Fernanda Vianna, Inês Peixoto, Júlio Maciel, Lydia del
Picchia, Paulo André, Rodolfo Vaz, Simone Ordones e Teuda Bara.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Grupo Galpão

pelos 25 anos de sua criação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,
gravado em vídeo pelo Coral da Assembléia, sob a regência do
maestro Guilherme Bragança, acompanhado pelo tecladista Antônio
Carlos.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Rômulo Veneroso

Saúdo o Exmo. Sr. 2º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado José Henrique, representando o
Exmo. Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; o Sr.
Beto Franco, representante do Grupo Galpão; o Sr. Sérgio Sieble,
Diretor Administrativo da Funarbe; o Sr. Antônio José Mota Lopes,
Gerente de Comercialização da Regap, representando o Gerente-
Geral da Regap, Sr. João Ricardo Barusso; a Exma. Sra. Maria
Eleonora Barroso Santa Rosa, Secretária de Cultura, representando o
Exmo. Sr. Governador do Estado, Aécio Neves. Cumprimento ainda
todos os presentes, como a minha esposa, Marcilene, e os
componentes do Grupo Galpão.

Estamos no nosso primeiro mandato nesta Assembléia Legislativa,
depois de quatro mandatos como Vereador na cidade de Betim.
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Temos a honra e o prazer de, pela primeira vez, ter a oportunidade de
prestar uma homenagem nesta Casa Legislativa do Estado. Ao subir a
esta tribuna para prestar uma homenagem desta Casa ao Grupo
Galpão pela comemoração de seus 25 anos, manifesto publicamente
o meu apreço e o meu respeito pela história de um dos mais
importantes e significativos grupos teatrais do Brasil. E, quando digo
do Brasil, ouso fazê-lo pelo lastro e pelo peso cultural que o Grupo
Galpão ofereceu à cultura brasileira nesses 25 anos de existência,
viajando a todas as regiões brasileiras e excursionando na América
Latina, na América do Norte e na Europa. Uma ação cultural completa,
assumida por um grupo de jovens sonhadores, liderados por Roberto
Franco, que, de engenheiro a dramaturgo, conseguiu, com seus
integrantes, o desafio de preservar um grupo de teatro por 25 anos.
Nesse sonho de Beto, Antônio, Edson, Arildo, Lydia, Júlio, Paulo
André, Chico Pelúcio, Eduardo Moreira, Rodolfo Vaz, Simone, Teuda
Bara, Fernanda Vianna e Wanda Fernandes, nesse sonho, repito, a
realidade foi sempre levar o teatro aos humildes, às comunidades
mais simples de nossas Minas Gerais, contrastando com o sucesso
de participar com 14 apresentações do importante Grupo no
Shakespeare’s Globe Theatre, em Londres. Do primeiro espetáculo de
“E a Noiva Não Quer Casar”, de 1982, até "Pequenos Milagres", de
2007, o Grupo prestigiou Goldoni, Guimarães Rosa, Nélson
Rodrigues, Tennessee Williams, e imaginou um Molière em busca do
clássico perfeito.

No seu trabalho, o Grupo Galpão ressignificou o teatro popular da
"Commedia dell’Arte", passando sem preconceitos pelo erudito, pelo
popular, pelo circense, numa mescla de formas e de estilos que
encantaram o mundo e os colocaram hoje diante de nós como um
grupo de sucesso mundial, nascido nas raízes das Minas Gerais, das
muitas Minas, misturando circo, teatro, música, representações,
impostações num universo que impõe a nós, representantes do povo,
fazer essa reverência. Com três espetáculos, o Grupo Galpão
conseguiu ser visto e aplaudido por mais de 360 mil pessoas, porque,
na sua concepção, o teatro pode estar na rua, na casa de
espetáculos, no Brasil e em Londres. Atualmente, crismado pelo apoio
da Petrobras, com patrocínio exclusivo, tem a sua própria casa no
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antigo Cine Horto, hoje chamado Galpão Cine Horto, para ser
admirado e reverenciado pelo seu público. A Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, neste momento por mim representada,
saúda, na pessoa de Beto Franco, todos os integrantes do Grupo
Galpão, que faz teatro brasileiro, teatro com alma brasileira, teatro
com a cultura brasileira, quando mescla o clássico, o popular, a
música, enfim, o deslumbramento cênico que o consolida como um
dos maiores grupos teatrais do País. Durante os 25 anos de sua
existência, atuou sem interrupção, divulgando e sensibilizando todas
as camadas populares para o fascínio e a mágica que só o teatro é
capaz de proporcionar nos corações e mentes da natureza humana.
Fica aqui também registrado o ciclo Gabriel Vilela, que foi exibido com
sucesso extraordinário em mais de 30 cidades mineiras, em mais de
25 cidades americanas e em mais de 10 países do mundo,
encantando até os ingleses, tão rigorosos na avaliação da arte teatral.
São tantas menções. Restrinjo-me, ao homenagear o Grupo Galpão,
aos 17 prêmios conquistados com o “Mártir do Calvário”, que inclui o
Prêmio Mambembe, o Prêmio Shell, o Prêmio Molière, o Prêmio Sharp
e o Prêmio do Festival de Curitiba.

Ao encerrar a minha participação nesta homenagem do povo
mineiro, quero exaltar o espírito empreendedor desta moçada que
deixou carreiras brilhantes da vida acadêmica para se debruçar, de
corpo e alma, sem maiores ambições, no mundo do teatro, que
sabemos é tão penoso, numa demonstração inequívoca de que o
coração do artista só cumpre a sua missão quando se identifica com o
coração dos homens. Fica aqui, finalmente, a homenagem desta Casa
a esta brilhante trajetória do Grupo Galpão, exemplo de tenacidade,
trabalho, competência e uma inestimável vontade de sonhar.
Parabéns, Beto, pelos 25 anos do Grupo Galpão; em seu nome,
sintetizo esta homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado. Feliz estamos de ter esta oportunidade.

Quero agradecer a presença de vários representantes da arte, da
cultura da cidade de Betim, que se faz presente aqui. É uma alegria
muito grande. Sr. Presidente, peço a compreensão de V. Exa. para
quebrarmos um pouco o protocolo. Primeiro, quero registrar a
presença do nobre Deputado Weliton Prado, ao qual peço que se
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apresente à turma. O Weliton Prado é o nosso Deputado da energia.
Sei que aqui está cheio de pessoas que vieram prestigiar este
momento, que querem ver os outros componentes do Grupo aqui
presentes. Peço que se apresentem. Uma salva de palmas para eles.
Obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes para assistir a um vídeo

institucional sobre o Grupo Galpão.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique, 2º-Vice-

Presidente desta Casa, representando o Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Beto
Franco, representante do Grupo Galpão, de placa alusiva a esta
homenagem. Convidamos também o Deputado Rômulo Veneroso
para fazer a entrega da placa. A placa contém os seguintes dizeres:
“Referência do teatro no Brasil, o Grupo Galpão tem sua origem no
espetáculo popular e de rua. Desde a sua formação, a companhia
vem pesquisando diversos elementos cênicos, com destaque para as
linguagens do circo e da música, adaptando clássicos da dramaturgia
mundial ao estilo brasileiro, em uma fusão do erudito e do popular.
Nas comemorações dos 25 anos do Galpão, o Parlamento de Minas
Gerais, representando o povo mineiro, sente-se honrado em
homenagear essa importante companhia, que, ao levar a sua
experiência teatral a todas as regiões do País e também ao exterior,
divulga com emoção e alegria o nome de nosso Estado.”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Beto Franco

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
Exmo. Sr. Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho;
Exma. Sra. Secretária de Cultura, nossa querida amiga Maria
Eleonora Barroso Santa Rosa, representando o Exmo. Sr. Aécio
Neves, Governador do Estado; Sr. Antônio José Mota Lopes, Gerente
de Comercialização da Regap, representando o Gerente-Geral da
Regap, João Ricardo Barusso; Exmo. Sr. Sérgio Sieble, Diretor
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Administrativo da Funarbe; Exmo. Deputado Rômulo Veneroso, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem; senhoras,
senhores e amigos, não é mera formalidade cerimonial nem exagero
melodramático reconhecer a satisfação e o orgulho com que o Grupo
Galpão recebe a homenagem que hoje lhe presta a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, em comemoração aos 25 anos
de sua fundação.

Desejamos, portanto, antes de tudo, manifestar nosso
agradecimento ao Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, e
aos demais membros desta Casa pela prestigiosa honra com que nos
distinguiram. Agradecemos, de modo especial, ao ilustre Deputado
Rômulo Veneroso a generosidade com que identificou, no trabalho do
Grupo Galpão, mérito suficiente para tão elevada honraria. Devemos
ainda agradecer a todos os amigos que também nos homenageiam
com sua presença nesta solenidade e a todos os parceiros e
colaboradores que, a cada dia desses 25 anos, ajudaram-nos a
construir nossa história. Sabemos também da responsabilidade que
nos impõe o reconhecimento por esta ilustre Casa Legislativa de
algum valor permanente no nosso trabalho, quer no aspecto artístico,
quer no alcance social de seus resultados. Gostaríamos, portanto, de
dirigir a todos os presentes algumas palavras que certamente estão
nas entrelinhas de nossos espetáculos, embora às vezes não tão
legíveis, mas, nem por isso, menos importantes. O Grupo Galpão
nasceu em 1982, no momento em que uma geração passava a limpo
as atrocidades de um regime militar ditatorial que tentou amputar de
nossa sociedade sua capacidade de sonho e de realização.
Vislumbrava-se uma sociedade justa e organizada e a possibilidade
visionária de uma ética humanista para o cidadão. Foi nesse tempo
que alguns jovens atores se juntaram para tentar transformar em
realidade o sonho de fazer teatro profissionalmente em Belo
Horizonte. E seu sonho não era modesto: fazer teatro de rua, teatro
popular, pesquisa de linguagem, tudo, enfim, que na época admitia
uma previsão de fracasso.

Mas, por sorte ou teimosia, essas foram as características que
afagaram nossas energias ao longo desses anos, que têm como
ponto de origem o importante Festival de Inverno da UFMG, realizado
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naquele ano em Diamantina. No primeiro momento, o que mais
seduzia o Grupo era a satisfação de ver, nas apresentações de rua, a
força da linguagem teatral, manifestada pelo brilho nos olhos daquelas
pessoas que se maravilhavam diante do fenômeno do teatro
acontecendo, pela primeira vez, na sua própria praça, no seu bairro,
na sua cidadezinha. Evidentemente, com o passar do tempo, o prazer
intuitivo toma forma mais clara. Revela-se a possibilidade de
democratização da cultura, da transformação das praças públicas em
locais de confraternização, da popularização do fazer artístico, da
sobrevivência digna por meio de um trabalho ético e prazeroso. Entre
outros, esses fatores implantaram em nossos projetos uma relação
estreita com a sociedade, com a nossa cidade e com os nossos
ideais. Ao mesmo tempo em que mergulhamos em desafios próprios,
inerentes ao nosso desenvolvimento artístico, também tentamos
ações que buscaram o desenvolvimento coletivo. Superando
incontáveis dificuldades, fomos um dos criadores do Movimento
Nacional de Teatro de Grupo, para, em seguida, fazer o mesmo na
esfera do Estado de Minas Gerais, agregando grupos locais. Criamos
e produzimos os dois primeiros Festivais Internacionais de Teatro de
Rua de Belo Horizonte. Posteriormente, em parceria com a Secretaria
Municipal de Cultura, concebemos a formatação definitiva e
coordenamos a realização do Primeiro Festival Internacional de
Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte - FIT-BH -, que sobrevive com
grande sucesso.

Implementamos o projeto Galpão Cine Horto, com o apoio da Cemig
e da Usiminas, posto avançado de cultura na Zona Leste de Belo
Horizonte. Nesse espaço, além de cursos abertos a toda a
comunidade e eventos voltados para as populações carentes,
proporcionamos gratuitamente, a cada ano, a reciclagem de grupos de
atores profissionais, tarefa em que também buscamos aprimorar-nos
por meio da troca de informações e do intercâmbio de valores éticos e
humanos.

Recentemente, tivemos participação ativa na criação do
Redemoinho, Movimento Brasileiro de Espaços de Criação,
Compartilhamento e Pesquisa Teatral, que reúne mais de 70 grupos
de todo o País e atualmente discute a aprovação de uma lei federal de
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fomento ao teatro. Como resultado da permanente preocupação com
a qualidade do nosso trabalho, obtivemos reconhecimento
internacional por meio de participações em festivais, encontros e
eventos diversos em 17 países da Europa e das Américas. Esse êxito
não nos afastou, no entanto, do nosso propósito original de ampliar
platéias, incluindo as mais populares e desassistidas. Alternamos
sofisticados palcos internacionais, como nas históricas apresentações
de "Romeu e Julieta" no Shakespeare's Globe Theatre, em Londres,
com espetáculos e oficinas em bairros periféricos até humildes
comunidades do interior do Estado. Foi dentro desse espírito que, em
2005, numa excursão de caráter pioneiro, levamos o nosso "Um
Molière Imaginário” às ruas e praças de sete Municípios do Vale do
Jequitinhonha, onde nos recepcionou uma imensa população alegre e
calorosa.

Hoje estamos certos de que nenhuma de nossas ações teria sentido
sem o reconhecimento das ruas e a aclamação do público de Minas
Gerais e de todo o Brasil, assim como não seria realizável sem o
fundamental apoio de uma empresa patrocinadora, por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura. Nossa parceria com a Petrobras já
entra em seu oitavo ano e sua fidelidade e longevidade têm
assegurado, generosamente, ao Grupo Galpão a sua sobrevivência, a
continuidade de seus projetos e a circulação de nosso trabalho por
todas as regiões do País.

Caros amigos, estamos aqui, o Grupo Galpão, orgulhosamente
homenageados pelos representantes do povo de Minas Gerais, este
Estado que nos gerou e nos alimenta com sua mais amorosa
receptividade. Já que aqui estamos e que a estes românticos
saltimbancos foi concedida a honra da palavra, queremos utilizá-la
para reafirmar a fé em nosso trabalho e nas conquistas que por meio
dele obtivemos. Chegar à marca dos 25 anos já nos dá razão
suficiente para intensas comemorações. Acrescente-se que chegamos
a ela revestidos da mesma integridade e do mesmo vigor dos
primeiros tempos. Envelhecemos, mudamos, crescemos.
Trabalhamos com perseverança e alegria. Corremos mundo,
acumulamos reconhecimento, fizemos muitos amigos, sobretudo
vivemos. É hora de agradecer, de todo o coração, aos nossos
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parceiros, aos nossos amigos, ao nosso público, a todo o povo
mineiro, que nos acompanhou ao longo desses 25 anos, bordando
nossa trajetória de artistas com a agulha de sua confiança e os fios de
ouro do seu carinhoso aplauso. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Em homenagem aos integrantes do Grupo Galpão

presentes neste ato, neste momento ouviremos o Sr. Webert Almeida,
violonista clássico da Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe -
, que interpretará as músicas “Baião Barroco”, de Juarez Moreira, e
“Flor, Minha Flor”, de domínio público. Esta última integra a trilha
sonora do espetáculo “Romeu e Julieta”, produzido e apresentado
pelo Grupo Galpão.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras da Secretária Maria Eleonora Barroso Santa Rosa

Boa-noite a todos. Caro Deputado José Henrique, 2º-Vice-
Presidente desta Casa, representando, neste ato, o Deputado Alberto
Pinto Coelho; Deputado Weliton Prado; meu querido Beto Franco, na
pessoa de quem saúdo os meus queridos amigos do Grupo Galpão;
Marcelo Braga, Secretário Adjunto de Cultura; Antônio José Mota
Lopes, Gerente de Comercialização da Regap; Sérgio Sieble, Diretor
Administrativo da Funarbe; Deputado Rômulo Veneroso, parabéns por
sua pertinente, importante e louvável iniciativa.

Hoje a Assembléia Legislativa faz esta homenagem mais do que
especial ao Grupo Galpão; para mim, símbolo maior da persistência,
da dedicação e do talento mineiros em uma arte tão cara a nossa
existência, como é o teatro. Posso afirmar, como Secretária de Cultura
de Minas Gerais, também representando aqui o Governador Aécio
Neves, nesta solenidade, que o reconhecimento da trajetória dos
fundadores e dos atores do Grupo Galpão, ao longo destes 25 anos
de atividades ininterruptas, configura-se na aceitação plena do Grupo,
como meio de transmutação alquímica de histórias e vivências em
peças que nos envolvem e nos fazem pensar, nos alegram e nos
fazem voltar a cada espetáculo.

Ao preparar esta mensagem, pensei sobre qual seria a melhor forma
de trazer a este espaço as muitas emoções que pude experimentar ao
longo deste um quarto de século, na platéia, enquanto comédias e
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tramas se desenvolviam, por meio de atores não só talentosos mas
comoventes, talvez lembrando algumas peças e montagens que
sempre primaram peta inventividade, pela criatividade e pela surpresa,
ao trabalharem elementos cênicos tradicionais de forma
contemporânea. Impossível não citar peças como “Romeu e Julieta”,
“Álbum de Família”, “Rua da Amargura” e “Pequenos Milagres”, a mais
recente. Imprescindível falar dessa trupe genial, como Chico Pelúcio,
Toninho, Arildo, Beto, Eduardo, Fernanda, Inês, Lydia, Paulo André,
Rodolfo, Simone e Teuda. Lembremos também a querida Wandinha.
Pessoas vindas de várias partes que, num momento mágico,
encontraram-se na nossa Belo Horizonte e uniram talentos, vontades,
competências e uma capacidade realizadora rara.

A história do Galpão não poderia ser diferente desta. Num espaço
criativo, integrado, participativo e democrático, foi o artífice de projetos
como o Galpão Cine Horto e o Oficinão do Galpão. E aqui quero
saudar meu querido amigo Rômulo Avelar. Como Secretária de
Cultura, louvo a proposta e a seriedade do projeto Galpão Cine Horto,
uma verdadeira usina de formação e produção cultural, que deveria
ser exemplo e repetida por outros grupos comprometidos com o fazer
cultural.

Posso dizer, com tranqüilidade, que o Galpão, ao realizar
espetáculos de fluida comunicação com o público, sem abdicar do seu
rigor, ensinou-nos como o teatro traz em si uma linguagem universal,
capaz de levar nossa cultura para além das fronteiras de Minas Gerais
e do Brasil. E essa essência de teatro de pesquisa, “mambembe”, na
linguagem de muitas de suas montagens, fez o Galpão ir aonde
nenhum outro grupo de teatro brasileiro ousou sonhar chegar. O
Grupo Galpão é uma referência em Minas e no Brasil.

Ao trabalhar com Diretores convidados e estar sempre disponível
para a experimentação, o Galpão sabe, como ninguém, beber na fonte
das demais artes cênicas para traduzir ao seu público a mais profunda
tradição das diversas linguagens teatrais, por meio não apenas dos
clássicos, mas sempre numa fusão ímpar do erudito com o popular.
Quero aqui repetir as sábias impressões do ator e Diretor Paulo José
sobre o Grupo, que afirma que o “Galpão já tem uma linguagem
própria, na qual se misturam Brecht e Stanislavski, as técnicas
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circenses com o teatro balinês, a música folclórica com os
experimentos musicais mais contemporâneos, a dramaturgia clássica
com o melodrama, as marujadas com Molière, o teatro épico com o
drama psicológico, o provinciano com o universal, a tradição com a
transgressão”. Realmente, queridos amigos do Galpão, vocês, como
pedras de toque, misturam todos os ingredientes nesse caldeirão
criativo, transformando, como alquimistas de visão crítica e muita
generosidade, este teatro da melhor cepa, arte maior, celebração da
vida.

Parabéns à Assembléia Legislativa de Minas Gerais por esta bela e
justa homenagem!

Gostaria também de dizer do orgulho e da honra de ser Secretária
de Cultura em Minas Gerais, território fértil, criativo e ousado de
grupos de artistas como os do Galpão. Para finalizar, quero destacar
não apenas o artista mas o administrador e querido amigo Chico
Pelúcio, parceiro naquele que seria o cargo mais emblemático do
início de minha gestão, de 2005 até dezembro de 2006, como
Presidente da Fundação Clóvis Salgado.

Vida longa a todos os meus amigos do Grupo Galpão! Muito
obrigada!

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Sra. Maria Eleonora Barroso Santa Rosa; e Exmos. Srs.

Beto Franco, em cuja pessoa saúdo todos os membros do Grupo
Galpão, que enobrece a cultura de Minas Gerais; Sérgio Sieble;
Antônio José Mota Lopes; Deputado Rômulo Veneroso, a quem
cumprimento pela brilhante idéia de valorizar a nossa cultura; jovem
Deputado Weliton Prado; senhoras e senhores, hoje admirado
internacionalmente, o Grupo Galpão, criado com inspiração no teatro
popular e de rua, é um dos grandes destaques em toda a cena cultural
mineira, graças à sua criativa linguagem teatral, que abrange técnicas
musicais e circenses.

O reconhecimento crítico a esses pouco mais de 25 anos,
incorporando pesquisas para uma atuação mais perfeita e gerando
uma nova dramaturgia, não afastou o Grupo Galpão da imediata
aceitação do público, ocorrida com a mesma espontaneidade nos
mais diversos lugares do mundo. Sua equipe formou-se entre alunos
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do mais tradicional encontro das artes em solo mineiro, o Festival de
Inverno da UFMG, e, sem dúvida, constitui um de seus mais
importantes frutos. Desde seus primeiros tempos, abriu-se o Grupo
para o mundo, como verdadeiro exemplo da arte mambembe, ao
participar de diversos festivais de teatro de rua, tanto no Brasil quanto
no exterior, numa alentada troca de experiências com outras trupes.
Sem perder a essência local, sua arte mantém-se tributária de uma
tradição de comunicação profunda com a platéia, levando às pessoas
a alegria, mas sempre acompanhada pela reflexão. É assim que seus
atores, também músicos e acrobatas, já encenaram, num caminho de
fusão entre o popular e o clássico, de Goldoni, Molière e Shakespeare
a Nelson Rodrigues e Eduardo Garrido.

Prêmios em grandes festivais levaram ao convite para encenar
Romeu e Julieta em Londres, no celebrado Globe Theatre, depois de
visto e adorado em Belo Horizonte, na Praça do Papa. Por um tempo,
o Cirque du Soleil teve em seu elenco a nossa querida Teuda Bara, já
de volta ao seio do Grupo, do qual é fundadora junto de Eduardo
Moreira, Antônio Edson e Wanda Fernandes, que tanta saudade nos
provoca.

Ao se fixar na sede própria, ocupando o antigo Cine Horto, pôde o
grupo dar vazão a um importante trabalho pedagógico, preparando
novos atores e dramaturgos, sempre à frente de uma criativa
experimentação que traz novo sopro ao teatro feito em Minas Gerais,
criando novos públicos e mantendo uma geração de fiéis aficionados.

Na contramão de uma tendência a comédias de riso fácil, num
esquema repetitivo de produções improvisadas, infelizmente
percebido por aqui nos últimos anos, o trabalho do Grupo Galpão
sempre tem o cuidado de continuar inteligente, elaborado e fruto da
paixão maior de seus componentes. Eles nos trazem a renovada lição
de uma profunda competência, regada a uma permanente abertura à
renovação, apontando um exemplo que deveria ser seguido por outros
grupos e mesmo pelos praticantes de outras modalidades culturais.
Trata-se do exemplo da seriedade, do profissionalismo e da crença de
que o público merece o melhor, esteja ele nas ruas de uma cidade do
nosso Vale do Jequitinhonha ou de uma das grandes Capitais
européias.
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Parafraseando o texto de um de seus mais recentes espetáculos,
em que os textos foram fornecidos pelo público a partir de suas
histórias de vida, o Galpão vem realizando, ao longo de sua trajetória,
pequenos milagres. Pequenos milagres que traduzem um verdadeiro
apreço ao trabalho artístico, ao qual Minas Gerais e o mundo vêm
correspondendo. Todos nós aguardamos, com ansiedade, a próxima
estréia do grupo de teatro que melhor encarna a alma mineira.
Portanto, longa vida à grande arte do Grupo Galpão! Muito obrigado.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de amanhã, dia 25, às 19 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1º DO ARTIGO 204 DO
REGIMENTO INTERNO - NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Sebastião Helvécio, Antônio Carlos Arantes e Ademir Lucas
(substitutindo este ao Deputado Lafayette de Andrada, por indicação
do BSD) membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Suspende-se a reunião. Às 15h49min são reabertos os trabalhos com
a presença dos Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de
Andrada, Sebastião Helvécio e Célio Moreira. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
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aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 1.615/2007 com as
Emendas nºs 76, 88, 92, 98, 99, 106, 107, 125, 126, 127, 141 a 152,
166, 171, 174, 175, 187, 200 e 360, apresentadas por parlamentares e
pela Comissão de Participação Popular; as Emendas nºs 379 a 435,
apresentadas neste parecer; as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1
a 4, 6, 20, 21, 24, 37, 40 a 45, 47, 48, 50, 51, 58, 59, 61 a 71, 73 a 75,
84, 85, 87, 94, 96, 97, 103, 104, 110, 113, 114, 116, 121, 128, 132,
134, 135, 140, 153, 156, 158, 162 a 164, 170, 172, 173, 177 a 183,
185, 191, 194, 195, 202, 205, 207, 208, 217, 220, 255, 300, 302, 310,
312, 315, 317, 323, 330, 339, 340, 343, 346, 347, 350, 355, 361, 367 e
377; as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 155 e 218 e as
Subemendas nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº 210; e pela rejeição das
Emendas nºs 5, 8 a 10, 12, 22, 23, 46, 49, 53, 60, 72, 86, 90, 91, 93,
100 a 102, 105, 108, 109, 111, 112, 115, 119, 123, 124, 129 a 131,
133, 136 a 139, 154, 157, 159, 165, 168, 176, 186, 188, 192, 193, 196,
197, 201, 203, 209, 213, 214, 221 a 223, 226 a 253, 259, 260, 264,
267, 269 a 274, 276 a 280, 282, 284 a 299, 301, 303 a 305, 311, 313,
318 a 320, 324 a 328, 332 a 334, 336 a 338, 341, 342, 349, 362 a 366,
368 a 370 e 373 a 376 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e
1.616/2007 com as Emendas nºs 10 a 18, 25 a 31, 33 a 37, 75 a 101,
104 a 115, 117 a 123, 126 a 132, 157 a 167, 229, 230, 241 a 265, 267
a 269, 271 a 283, 285 a 290, 343, 344, 346 a 356, 359 a 365, 367 a
372, 375 a 377, 379, 380, 387 a 397, 401, 402, 406 a 412, 414 a 416,
419 a 425, 427 a 433, 435, 438 a 443, 476, 478 a 487, 490, 495 a 516,
518, 519, 521 a 523, 527 a 535, 540 a 548, 585 a 588, 602, 604 a 627,
630 a 632, 636, 639, 646 a 653, 668, 678, 691 a 693, 695, 703, 754 e
755, apresentadas por parlamentares, as Emendas nºs 704 a 706,
710, 719, 722, 735 e 743, apresentadas pela Comissão de
Participação Popular, as Emendas nºs 760 a 807, apresentadas neste
parecer, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 60, 168, 170, 239,
517 , 520, 524 a 526, 578, 589, 637, 638, 640 a 642, 696, 712, 716,
717, 720, 721, 725 a 727, 730, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744, 747
e 751, as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 4, 169, 231, 266,
284, 345, 366, 373, 374, 378, 417, 426, 434, 477, 488 e 645 e as
Subemendas nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº 103; pela rejeição das
Emendas nºs 2, 5 a 9, 19 a 24, 32, 38 a 59, 61 a 74, 102, 116, 124,
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125, 133 a 156, 171 a 228, 232 a 238, 240, 270, 291 a 342, 357, 358,
381 a 386, 398 a 400, 403 a 405, 413, 418, 436, 437, 444 a 475, 489,
491 a 494, 536 a 539, 549 a 577, 579 a 584, 590 a 601, 603, 628, 629,
633 a 635, 643, 644, 654 a 667, 669 a 677, 679 a 690, 694, 697 a 702,
707 a 709, 711, 713 a 715, 718, 723, 724, 728, 729, 732, 737, 739 a
741, 745, 746, 748 a 750, 752, 753, 756 a 759 (relator: Deputado Zé
Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião conjunta, com edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Inácio Franco - Gustavo

Valadares - Lafayette de Andrada.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/4/2008

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por
indicação da Liderança do BSD) e os Deputados Ademir Lucas, Inácio
Franco e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a criação de políticas de interiorização e a
implantação de plano de carreira, cargos e salários para atrair
profissionais da medicina para o interior do Estado e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Arlécio Costa, da Advogados Associados,
solicitando que seja verificada a situação de abandono dos aprovados
em concurso público para Guarda Municipal da Prefeitura de
Contagem; e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do
Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
David Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato dos Detetives de
Polícia do Estado de Minas Gerais (11/4/2008); Débora A. F. Barbosa
e outros, profissionais da educação (12/4/2008); e Rosa de Fátima
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Mello Ferreira e outros (12/4/2008). Registra-se a presença dos Srs.
Luiz Carlos dos Santos, assessor, e Juliana Barbosa de Oliveira,
Diretora de Recursos Humanos, representando o Sr. Marcus Vinícius
Caetano Pestana da Silva, Secretário de Saúde; Naide Souza
Albuquerque Roquete, Diretora da Superintendência Central de
Políticas de Recursos Humanos, e Luciana Meireles Ribeiro, Diretora
Central de Carreiras e Remuneração, representando a Sra. Renata
Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão; José Afonso Soares,
Secretário do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais -
CRMMG -, representando o Sr. Hermann Alexandre Vivacqua Van
Tiesenhausem, Presidente do Conselho; e Cristiano da Matta
Machado, Presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais -
Sinmed - MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra à Deputada Ana Maria Resende,
autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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, 22 de abril de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

André Quintão.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
16/4/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Ruy Muniz e Fahim
Sawan (substituindo este ao Deputado Carlos Mosconi, por indicação
da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo número
regimental, o Deputado Hely Tarquínio, no exercício da Presidência,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência comunica o recebimento de ofício
do Sr. Adão Faustino, publicado no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.489/2007
na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Doutor Rinaldo). Na
fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado Hely
Tarqüínio, conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.782/2007 no
1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, o relator apresenta requerimento solicitando o
adiamento da discussão, o qual é aprovado. O Projeto de Lei nº
1.800/2007, no 1º turno (relator: Deputado Doutor Rinaldo), deixa de
ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo
regimental pelo relator. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.137/2008 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio). Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 2.184/2008. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nºs 1.739 e 1.972/2007; e 1.991/2008. 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 requerimentos dos Deputados
Durval Ângelo e Ruy Muniz em que solicitam audiência pública em
conjunto com a Comissão de Direitos Humanos para discutirem as
demissões dos servidores com contratos administrativos da Fhemig;
Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Ruy Muniz, Fahim Sawan e Hely
Tarqüínio em que solicitam audiência pública, com os convidados que
menciona, para discutir o parecer sobre infecção hospitalar, a fim de
subsidiar a discussão sobre o Projeto de Lei nº 1.782/2007, que torna
obrigatória a divulgação de informação sobre o índice de infecção
hospitalar pelos hospitais da rede pública e privada de saúde do
Estado; Fahim Sawan em que solicita audiência pública desta
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Comissão para subsidiar a proposição de sua autoria, que dispõe
sobre a proibição de contratação de modelos com índice de massa
corporal inferior a 18kg por metro quadrado; Carlos Pimenta e Ruy
Muniz em que solicitam sejam formulados votos de congratulações
com os Srs. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, e Paulo César
Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes, pela inauguração do
Centro de Convivência do Idoso, e com o Sr. Aloysio de Andrade
Farias, controlador do Grupo Alfa, de São Paulo, pelo apoio à saúde
do idoso no Brasil, em especial, em Belo Horizonte e Montes Claros;
Hely Tarqüínio e Elisa Costa em que solicitam reunião conjunta desta
comissão com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, com os convidados que menciona, para debater a
implementação da avaliação dos distúrbios do sono no exame de
sanidade física e mental para renovação, adição e mudança de
categoria da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. 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, 23 de abril de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Ruy

Muniz.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues
(substituindo este ao Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da
Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, 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 12/4/2008: ofícios dos Srs. Marcus Pestana,
Secretário de Saúde; Max Fernandes dos Santos e Dimas Wagner
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Lamounier, respectivamente Gerente Regional de Negócios e
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; Euvaldo
Bittencourt Júnior, Gerente de Projeto da Subsecretaria de Gestão da
Política de Direitos Humanos; José Augusto Trópia Reis, Vice-
Presidente do BDMG; Alexandre Cabana de Queiroz Andrade, Diretor
de Políticas Penitenciárias do Ministério da Justiça; e Rodolfo
Guimarães Filho, da Superintendência de Apoio à Infra-Estrutura
Municipal da Secretaria de Transportes e Obras Públicas. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
116/2007 (Deputado Sebastião Helvécio) e 1.386/2007 (Deputado Zé
Maia), no 1º turno. Registra-se a presença da Deputada Elisa Costa.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação do Projeto
de Resolução nº 716/2007, no 1º turno, o Presidente defere o pedido
de vista do Deputado Antônio Júlio. O Deputado Sargento Rodrigues
se retira da reunião. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.368/2007 (relator: Deputado Zé Maia) e
1.747/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio) na forma dos
Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e
1.978/2008 pela aprovação e pela rejeição da Emenda nº 1, da
Comissão de Direitos Humanos (relator: Deputado Lafayette de
Andrada). O Projeto de Lei nº 492/2007 é retirado da pauta por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprir
pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Presidente recebe requerimento do Deputado Antônio
Júlio em que solicita seja encaminhada ao Tribunal de Contas do
Estado e ao Secretário de Defesa Social cópia de denúncia referente
a favorecimento na licitação realizada pelo governo do Estado, para
aquisição de sistema de identificação balística e comparação
automática para o Instituto de Criminalística, para o qual designa
como relator o Deputado Lafayette de Andrada. Cumprida a finalidade
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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, 23 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 17/4/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Luiz Tadeu Leite, João Leite e Ruy Muniz, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz
Tadeu Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, sugestões de
alteração no Código Nacional de Trânsito que visam à redução dos
acidentes com vítimas fatais e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Ronaldo Brito Soyer, detento da
Penitenciária Francisco Floriano de Paula - Paca -, de Governador
Valadares, encaminhando, para tomada de providências, denúncia
contra os Srs. Peter Bruno Alves de Souza e José Meireles, ex-agente
e agente penitenciário, respectivamente, desse estabelecimento
prisional, e pedindo ajuda para o seu processo criminal; Pe. José
Paulino Francisco Neto, pároco da Paróquia de Santo Antônio do
Município de Araçuaí, pedindo ajuda a esta Comissão para construção
da igreja de Santo Antônio; Jaildo Rodrigues Brito, detento da
Penitenciária de Francisco Sá, pedindo sua transferência para a
Penitenciária de Montes Claros; Odilon Ferreira do Amaral e outros
membros da União de Pastores pelo Desenvolvimento Social, Político
e Econômico de Ribeirão das Neves - UPRN -, encaminhando a esta
Comissão, para tomada de providências, cópia de relatório referente a
grave situação de constrangimento causado pelos agentes da lei,
representando a PMMG, em guarnição da 204ª Cia. do 40º Batalhão,
da 7ª Região da PMMG; das Sras. Maria Osmana Batista de Freitas,
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professora em Setubinha, encaminhando, para tomada de
providências, reclamação contra a saúde pública desse Município;
Juliana Pedrosa Costa, assessora jurídica da Famuc-SMS,
informando que recebeu as notas taquigráficas da 36ª Reunião
Ordinária desta Comissão, contendo denúncia contra o servidor
Wilvan de Castro Damião, e que o expediente foi encaminhado à
Corregedoria Municipal de Contagem para tomada de providências;
Mirlir Cunha, 1ª-Ten. PM, informando o comparecimento do Cel. Cézar
Romero, Corregedor da PMMG, à reunião do dia 10/4/2008; e de
ofício do Sr. Cláudio Maia de Barros, Promotor de Justiça da Comarca
de Montes Claros publicado no “Diário do Legislativo” de 11/4/2008. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Oliveira Santiago Maciel, Chefe do DETRAN-MG e Delegado-Geral de
Polícia, representando Marco Antônio Monteiro, Chefe da Polícia Civil
do Estado de Minas Gerais; Ivan Godoi, Gerente de Operação de
Trânsito, representando José Elcio Santos Monteze, Diretor do DER-
MG; Major PM Roberto Lemos, Comandante da 1ª Cia. de Polícia de
Trânsito Independente do Estado de Minas Gerais; Cel. Cláudio
Vinício Serra Teixeira, Comandante Operacional de Bombeiros,
representando o Cel. BM José Honorato Ameno, Comandante-Geral
do Corpo de Bombeiros Militar; Marcos Fontoura de Oliveira, Diretor
de Ação Regional e Operação, representando Ricardo Medanha
Ladeira, Presidente da BHTRANS; Prof. Sebastião Alexandre Ramos,
que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença
do Deputado Durval Ângelo. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Carlin Moura (2) em que pleiteia sejam
solicitadas, em caráter de urgência, ao Juiz de Direito da Vara de
Conflitos Agrários do Estado de Minas Gerais, providências com vistas
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a que se suspenda a ordem de desocupação a que se refere o
processo judicial de reintegração de posse, Processo nº
002408959087-1, da Fazenda Córrego dos Coités - Chapadinha,
localizada no Município de Capelinha; seja realizada visita desta
Comissão ao assentamento de trabalhadores rurais composto por
mais de 70 famílias, na referida Fazenda; Durval Ângelo, em que
solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, obter
esclarecimentos sobre a construção de um conjunto habitacional no
campo de futebol do Farroupilha Futebol Clube, no Município de
Contagem; Ruy Muniz (5) em que pleiteia sejam solicitadas
providências ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Presidente da
BHTRANS com vistas a que se dotem as passarelas das rodovias
estaduais e das vias públicas de Belo Horizonte de mecanismos de
proteção que evitem o lançamento de objetos; ao Presidente da
República e ao Ministro dos Transportes com vistas a que se liberem
recursos para o término das obras do metrô de Belo Horizonte; ao
Secretário de Estado de Saúde com vistas a que se dotem os
hospitais das macrorregiões do Estado de infra-estrutura, em especial
de helipontos, capaz de melhorar o atendimento de urgência e
emergência de acidentes de trânsito; ao Governador do Estado e ao
Secretário de Governo com vistas à instalação e reativação de
balanças nas rodovias do Estado a fim de coibir o tráfego de veículos
de carga com excesso de peso; em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão e a de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas para, em audiência pública, debater a segurança no
transporte de bobinas de aço no Estado de Minas Gerais; João Leite,
em que pleiteia sejam solicitadas ao Ministro dos Transportes e ao
Diretor-Geral do DNIT providências com vistas a que se instalem e se
reativem balanças nas rodovias federais que atravessam o Estado 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, 24 de abril de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/4/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Gustavo Valadares 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 Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado André Quintão em que solicita reunião desta Comissão para
discutir, em audiência pública, a regularização fundiária da Vila Acaba
Mundo e a prestação de serviços públicos na região. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008
Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa e Ademir Lucas
(substituindo este ao Deputado Lafayette de Andrada, por indicação
da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. O Presidente acusa o recebimento de emenda
apresentada em Plenário, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº
2.096/2008, cuja relatoria avocou a si. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente determina a distribuição em avulso do parecer em que
conclui pela rejeição da Emenda nº 1, apresentada em Plenário, no 1º
turno, ao Projeto de Lei nº 2.096/2008. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária em
24/4/2008, às 14h15min, para apreciação do Projeto de Lei nº
2.096/2008, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 37/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 37/2007
institui a política estadual de juventude e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/2/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 37/2007 institui a política estadual de juventude,

destinada aos jovens mineiros com idade entre 15 e 29 anos.
De acordo com o projeto em análise, essa política objetiva desde a

incorporação integral dos jovens ao desenvolvimento do Estado até a
articulação de ações públicas na promoção de políticas públicas de
juventude que concebam o jovem como portador de direitos e membro
da coletividade.

A juventude, como foco específico da intervenção do Estado, vem
ganhando espaço na agenda pública desde o início dos anos 2000.
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Uma das razões para tal é a representatividade da população entre 15
e 29 anos de idade nas populações totais brasileira e mineira.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD -, de
2006, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE -, os jovens representavam aproximadamente 27% da
população total, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais. Esse grupo
etário nunca foi nem será tão numeroso como o é hoje, caso se
mantenham as tendências demográficas atuais de redução da taxa de
fertilidade e de aumento da expectativa de vida.

A significativa representatividade da população jovem na população
total do Estado causa impacto, de forma extremamente acentuada,
nas políticas públicas de caráter universal, como educação, saúde e
segurança pública, em razão da pressão pelo acesso a bens e
serviços públicos, e demanda investimento em políticas focalizadas
para essa parcela da população, como, fundamentalmente, aquelas
relativas à inclusão produtiva; porém, o Estado, em todos os níveis de
governo, não se antecipou para receber e processar toda essa
demanda. No entanto, mesmo que a resposta tenha sido tardia, o
Estado não deixou de se organizar para implementar políticas públicas
efetivas de promoção dos direitos de juventude e de oferta de
oportunidades diferenciadas, com foco nessa parcela da população. O
governo federal instalou a Secretaria Nacional de Juventude, no
âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável
por articular as ações intersetoriais da Política Nacional de Juventude,
lançada em 2005, e por organizar a Conferência Nacional de
Juventude, no corrente ano, com vistas a identificar desafios e a
propor alternativas para a garantia dos direitos dos jovens.

O governo do Estado instituiu a Secretaria de Estado de Esportes e
Juventude - SEEJ -, por meio da Lei Delegada nº 121, de 25/1/2007,
manteve políticas de proteção social básica destinadas aos jovens, no
âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, além de
ter apresentado o protagonismo juvenil como uma das áreas de
resultado do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -,
que, no âmbito do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-
2011, articula sete programas destinados especificamente aos jovens,
nas áreas do ensino médio, da educação profissionalizante, do
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fomento ao esporte e da inserção produtiva dessa parcela da
população.

A área de resultados Protagonismo Juvenil articula iniciativas
públicas com vistas a preparar os jovens para sua inserção no
mercado de trabalho, de forma autônoma, emancipatória e com nível
de qualificação adequado, dada a representatividade dessa faixa
etária no total da População Economicamente Ativa - PEA¹. Outras
políticas, igualmente direcionadas à juventude, estão organizadas em
outras áreas de resultados, como a Defesa Social e a Redução da
Pobreza e Inclusão Produtiva, sem ter-se garantida a articulação entre
esses investimentos públicos. A idéia de organizar todas as iniciativas
públicas, por eixos de atuação, destinadas à garantia dos direitos de
juventude e à promoção de oportunidades para a efetivação desses
direitos em uma política estadual de juventude, que articule iniciativas
públicas e não governamentais e reduza a duplicidade de
investimentos; é, portanto, extremamente bem-vinda.

A singularidade da juventude, como fase de vida na qual as pessoas
demandam a promoção de direitos e de oportunidades para sua
efetiva emancipação, faz com que ela se afirme como um segmento
social distinto. Ao mesmo tempo em que guarda uma identidade
geracional interna, a juventude brasileira é formada por um mosaico
étnico e social. Essa diversidade, no entanto, na maior parte das
vezes se apresenta como desigualdade. Uma parcela significativa da
juventude brasileira tem sido submetida a diferentes situações de
violação de direitos e de preconceitos que acentuam ainda mais as
disparidades de distribuição de renda e de bem-estar social, tornando
alguns segmentos juvenis mais discriminados do que outros. Diante
da situação de exclusão social que afeta grande parte da população
juvenil no Brasil, as políticas públicas de juventude devem ter caráter
redistributivo, com vistas a diminuir as desigualdades dos jovens entre
si e desses em relação a outros segmentos etários da população.
Para tanto, devem ser implementadas políticas de caráter universal,
destinadas às demandas afetas à situação singular dos jovens, com a
oferta de educação pública de qualidade, além de políticas de caráter
especial, destinadas aos jovens em situação de vulnerabilidade social
ou com direitos violados, bem como de políticas focalizadas em
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recortes específicos da juventude, que contribuam para a diminuição
das desigualdades de oportunidades e de garantia de direitos entre
jovens. Esse deverá ser, justamente, o formato da política estadual de
juventude.

Importa ressaltar, ainda, que o corte etário proposto como limite para
se definir a juventude - de 15 a 29 anos de idade - obedece a um
padrão internacional, embasado no conceito de juventude como fase
da vida em que se acumulam ativos individuais e sociais para a
conquista de autonomia e de emancipação, e que tende a ser
consensualmente utilizado no Brasil.

Concordamos com o substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, no que diz respeito à menção formal à regra
referente ao custeio das despesas decorrentes da lei e aos ajustes
relativos à preservação da boa técnica legislativa. Entendemos, no
entanto, ser necessário promover algumas alterações, com vistas a
organizar a política estadual de juventude em ações de caracteres
universal, especial e focalizado, conforme o anteriormente disposto.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 2, que mantém as
alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça,
acrescenta dispositivo destinado às diretrizes da política estadual de
juventude, e organiza a intervenção pública em diferentes áreas
temáticas: saúde; educação; esporte e lazer; inclusão produtiva;
direitos humanos e garantia da segurança; valorização da diversidade
e da promoção de segmentos vulnerabilizados.

Destaca-se nosso posicionamento em relação à previsão da reserva
de 50% de vagas nas universidades estaduais, como política de
fomento ao acesso ao ensino superior, em favor de alunos carentes,
afrodescendentes e com deficiência. Interessa lembrar que o Estado
de Minas Gerais possui legislação específica referente à política de
reserva de vagas - Lei nº 15.259, de 27/7/2004 -, que estabelece um
mínimo de 45% do total das vagas oferecidas pela Uemg e pela
Unimontes para alunos carentes, discriminando 20% das vagas para
afrodescendentes, 20% para egressos de escolas públicas e 5% para
pessoas com deficiência e indígenas. Ressalte-se que o corte inicial
diz respeito à situação de carência. Entendemos, então, que o Estado
já dispõe de regulamentação própria relativa à reserva de vagas de
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ensino superior para segmentos vulnerabilizados da sociedade. Além
da reserva de vagas, optamos por apresentar outras possibilidades de
fomento ao acesso e à permanência nesse nível de ensino, como
bolsas de estudo e bolsas-permanência, conforme o disposto no
inciso IV do art. 4º do Substitutivo nº 2.

Outra alteração fundamental promovida pelo Substitutivo nº 2, que
apresentamos ao final deste parecer, diz respeito à implantação do
Programa Estadual de Inclusão de Jovens - Pró-Jovem. Entendemos
que os esforços em políticas públicas devam considerar a integração
sistêmica dos três níveis de governo, a fim de se evitar a duplicidade
de ações de mesmo teor e destinadas ao mesmo público, embora
geridas por níveis distintos de governo. Dessa forma, optamos por
apresentar, como alternativa à implantação de um Pró-Jovem
estadual, a garantia de reserva de recursos próprios do Estado, como
contrapartida em convênios com a União, para a ampliação dos
Municípios mineiros hoje participantes do Pró-Jovem nacional,
programa destinado à redução do déficit educacional entre jovens
trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos, conforme o disposto no
inciso IV do art 6º do Substitutivo nº 2. Aliás, essa também foi a
alternativa adotada no Substitutivo nº 2 para os dispositivos que
criavam programas com gestão estadual, que replicavam programas
de mesmo nome de gestão pelo governo federal: garantir recursos
para a contrapartida do Estado na ampliação do número de
beneficiários de tais programas, conforme o disposto no inciso IX do
art. 7º e no inciso II do art. 8º do Substitutivo nº 2.

Consideramos que a área relativa ao direito à segurança deva
merecer especial atenção, uma vez que as mortes por causas
externas - homicídio, suicídio e acidentes de trânsito - vitimizam
majoritariamente essa parcela da população. Além disso, verifica-se o
ingresso cada vez mais precoce na criminalidade, cabendo ao Estado,
com urgência, investir em ações para enfrentar e prevenir a violência
juvenil. Embora sejam de nosso conhecimento as estratégias já
implementadas pelo Estado, como o programa estruturador de
prevenção social da criminalidade, entendemos ser necessária a
especificação dessa área de atuação no âmbito da política estadual
de juventude, em conjunto com a promoção dos direitos humanos,
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conforme o disposto no art. 9º do Substitutivo nº 2.
No que diz respeito às políticas focalizadas, que se destinam a

diminuir as desigualdades resultantes das diferenças em razão de
condição física, gênero, orientação sexual, raça ou etnia, optamos por
organizar suas ações em um único artigo (art. 10 do Substitutivo nº 2).
Já no que diz respeito ao jovem rural, tratado de forma específica no
Substitutivo nº 1, optamos por discriminar essas ações nos artigos
destinados à educação e à inserção no mercado de trabalho, por
entendermos que, embora apresentem uma especificidade, devam
partilhar de políticas de caráter universal.

Considerando o fato de os jovens comporem o contingente
populacional mais sujeito às distintas formas de violência, enfrentarem
enormes dificuldades de ingresso e permanência no mercado de
trabalho, sofrerem impedimentos no acesso a bens culturais, não
terem assegurado o direito a uma educação de qualidade e não
receberem tratamento adequado no tocante às políticas públicas de
saúde e lazer, o reconhecimento de seus direitos deve estar
alicerçado numa perspectiva ampla de garantia de uma vida social
plena e de promoção de sua autonomia. Portanto, seu
desenvolvimento integral é legítimo e de interesse de todo o conjunto
da sociedade.

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

37/2007 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui a política estadual de juventude e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de juventude, destinada

aos jovens com idade entre quinze e vinte e nove anos, nos termos do
disposto nesta lei.

Art. 2º - A política estadual de juventude tem os seguintes objetivos
gerais:

I - promover o desenvolvimento integral dos jovens nos aspectos
humano, familiar, social, educacional, econômico, cultural, desportivo
e religioso;

II - articular os Poderes do Estado, organizações não
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governamentais e a sociedade para a construção de políticas públicas
de juventude;

III - fomentar a construção do diálogo e da convivência plural entre
as diversas representações juvenis e entre estas e o governo;

IV - zelar pela garantia dos direitos dos jovens, sem distinção de
gênero, orientação sexual, raça e etnia, no que tenha a ver com
educação, trabalho, renda, saúde, agricultura familiar, meio ambiente,
terra, ciência e tecnologia, cultura, desporto, lazer e participação
política, entre outros aspectos.

Art. 3º - São diretrizes da política estadual de juventude:
I - a singularidade da juventude;
II - a concepção dos jovens como sujeitos de direitos;
III - a valorização da diversidade juvenil;
IV - o fortalecimento dos segmentos juvenis vulneráveis;
V - a transversalidade das políticas e a necessária ação intersetorial

para a promoção integral dos direitos de juventude;
VI - a participação juvenil.
Art. 4º - São prioridades da política estadual de juventude para os

próximos dez anos:
I - erradicar o analfabetismo da população juvenil;
II - garantir a universalização do ensino público e gratuito, com

garantia de acesso e de permanência na escola;
III - garantir a crescente oferta de vagas e de oportunidades de

educação profissional complementar à educação básica;
IV - elevar significativamente o número de jovens nas universidades

estaduais, assegurando o acesso, a permanência e a conclusão, por
meio de políticas de bolsas de estudos, de bolsas-permanência e de
reserva de vagas;

V - incentivar o empreendedorismo juvenil;
VI - incentivar a participação política dos jovens;
VII - promover a participação juvenil no mercado de trabalho;
VIII - promover atividades preventivas na área da saúde;
IX - criar áreas de lazer e ampliar a prática desportiva;
X - incentivar projetos culturais produzidos por jovens;
XI - promover a inclusão digital de forma universalizada;
XII - criar Centros de Referência de Juventude como locais de
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difusão de políticas públicas;
XIII - garantir programa de transferência de renda destinado a jovens

em situação de vulnerabilidade social.
Art. 5º - No campo da saúde, caberá ao Estado:
I - adaptar os serviços de saúde para o atendimento de jovens, com

a capacitação de equipes de atendimento e a implantação de horários
compatíveis com o trabalho e a escola;

II - capacitar professores e profissionais de saúde para identificar a
ingestão abusiva e a dependência de álcool e de substâncias
entorpecentes;

III - adotar no ambiente escolar medidas efetivas contra o comércio
de drogas lícitas e ilícitas;

IV - desenvolver programas de saúde sexual e reprodutiva,
abordando a prevenção da gravidez precoce e da gravidez
indesejada, o aborto, o planejamento familiar e as doenças
sexualmente transmissíveis;

V - implementar programas destinados à prevenção e ao tratamento
de transtornos alimentares;

VI - implantar serviço público gratuito de informação por telefone e
pela internet para informar os jovens sobre os aspectos de
atendimento referidos neste artigo, em especial sobre os exames e os
serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Art. 6º - No campo da educação e da cultura, caberá ao Estado:
I - capacitar os agentes educacionais para se ajustarem às medidas

definidas neste artigo;
II - assegurar o caráter público e gratuito da educação;
III - desenvolver programas de erradicação do analfabetismo juvenil,

inclusive entre os jovens rurais;
IV - assegurar recursos próprios como contrapartida em convênios

com o governo federal, com vistas a ampliar o número de Municípios
mineiros atendidos pelo Programa Nacional de Inclusão de Jovens -
Pró-Jovem -, destinado a executar ações integradas que estimulem a
conclusão do ensino fundamental e médio e a qualificação
profissional;

V - ampliar a oferta de vagas nos cursos noturnos das instituições de
ensino estaduais;
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VI - garantir escolas rurais de ensino fundamental e médio, com
infra-estrutura adequada e inclusão digital;

VII - disseminar, incentivar e apoiar as experiências de metodologia
da alternância, como as Escolas Família Agrícola, as Casas
Familiares Rurais e programas similares;

VIII - garantir o transporte público para alunos dos níveis
fundamental e médio residentes na área rural;

IX - criar escolas de ensino médio nas cidades com população
acima de oito mil habitantes;

X - ampliar as oportunidades de formação profissional de nível
técnico para os alunos do ensino médio;

XI - disponibilizar a orientação vocacional e informações sobre as
profissões para os jovens do ensino médio;

XII - implantar a alimentação escolar nas escolas estaduais de
ensino médio;

XIII - garantir o acesso e a permanência no ensino médio e superior,
por meio de uma política de assistência estudantil;

XIV - interiorizar a universidade pública, com cursos e metodologias
voltadas para as diversas realidades, tanto do agronegócio como da
agricultura familiar;

XV - criar, ampliar e fiscalizar mecanismos de financiamento de
bolsas de iniciação científica, pesquisa e extensão para jovens;

XVI - garantir a participação dos jovens nos processos de eleição
para Diretor e Reitor nas escolas e universidades públicas estaduais;

XVII - implementar reforma curricular incorporando temas referentes
a direitos civis, políticos e sociais, saúde, trabalho, gênero, raça,
diversidade sexual e cultural, participação e organização política do
Estado, arte e cultura;

XVIII - implantar núcleos de educação nas comunidades
quilombolas, caboclas, ribeirinhas, afro-brasileiras, mestiças e
indígenas, preservando e valorizando sua cultura e seu idioma;

XIX - implementar programa de elevação da escolaridade, de
profissionalização e de inclusão cultural de jovens rurais, camponeses
e ribeirinhos;

XX - criar bibliotecas comunitárias nas escolas estaduais;
XXI - estabelecer política de incentivo, com vistas a garantir a meia-
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passagem intermunicipal para o estudante nos meios de transporte
rodoviário, fluvial e ferroviário;

XXII - implantar política de inclusão digital juvenil;
XXIII - estimular a realização e a divulgação de projetos culturais por

jovens;
XXIV - estimular a criação e a democratização do acesso a

equipamentos culturais em todas as regiões do Estado.
Art. 7º - No campo do desporto educacional, de participação e lazer

e de rendimento, caberá ao Estado:
I - criar e melhorar a infra-estrutura esportiva das escolas, investir na

qualificação dos professores de educação física e disponibilizar
acompanhamento médico;

II - criar a Bolsa-Atleta, para o atleta não profissional em formação,
com mais de 14 e menos de 20 anos, com controle da freqüência dos
estudantes, que não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de horas letivas;

III - destinar ao esporte percentual da arrecadação bruta da Loteria
do Estado de Minas Gerais, conforme definido em lei;

IV - garantir a participação do Conselho Estadual da Juventude no
planejamento e no monitoramento das ações desportivas custeadas
com recursos gerados pelas leis de incentivo ao esporte;

V - criar infra-estrutura esportiva para os jovens das comunidades
indígenas, quilombolas, caboclas, ribeirinhas, afro-brasileiras e
mestiças, respeitando sua cultura;

VI - viabilizar a realização dos jogos indígenas;
VII - formar jovens como monitores de esporte e lazer;
VIII - estimular a realização de competições estaduais;
IX - assegurar recursos próprios como contrapartida em convênios

com o governo federal, com vistas a ampliar o número de escolas
estaduais atendidas pelo Programa Segundo Tempo, destinado a
garantia de acesso ao esporte educacional de qualidade a crianças e
adolescentes em situação de risco social;

X - criar mecanismos que visem a estimular a prática do esporte
feminino e por jovens com deficiência.

Art. 8º - No campo da inserção e permanência do jovem no mercado
de trabalho, compete ao Estado:
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I - desburocratizar o acesso ao microcrédito para os jovens e
estimulá-los à realização de empreendimentos que não comprometam
sua permanência na escola e estimulem sua fixação no seu local de
origem;

II - assegurar recursos próprios como contrapartida em convênio
com o governo federal, com vistas a ampliar o número de jovens
beneficiários  do  Programa  de Geração de Emprego e Renda -
Proger -, de gestão do governo federal, destinado a financiar aqueles
que quiserem iniciar ou investir no seu próprio negócio, na área
urbana ou na rural;

III - ampliar o número de vagas para estágio na administração
pública estadual e estabelecer critérios impessoais de seleção;

IV - incentivar a formação de cooperativas de jovens, associações
de trabalho e redes de economia solidária;

V - promover o intercâmbio entre países, com prioridade para
aqueles inseridos no Mercosul, com vistas a melhorar a formação
profissional e a ampliar as possibilidades de emprego e estágio;

VI - fomentar a formação e a consolidação de pólos de incubadoras
de empresas de base tecnológica e de empresas-juniores nas
instituições de ensino superior e de educação profissional;

VII - viabilizar convênio com instituições de ensino profissionalizante,
inclusive aquelas vinculadas aos serviços nacionais de aprendizagem,
para a concessão de bolsas de estudo e de bolsas-permanência
destinadas a alunos carentes, com vistas à formação profissional;

VIII - implantar o Projeto Escola de Fábrica estadual, com vistas à
formação profissional de jovens de baixa renda, mediante cursos
ministrados em espaços educativos instalados no âmbito de
estabelecimentos produtivos urbanos ou rurais;

IX - criar o selo Amigo Jovem para as empresas que tenham em
seus quadros percentual significativo de jovens no primeiro emprego,
estagiários e aprendizes;

X - promover a educação no campo, com a capacitação para a
gestão e o planejamento da propriedade e a intervenção em toda a
cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização;

XI - instituir o Programa Primeiro Emprego, no âmbito rural, com
ênfase no artesanato, no ecoturismo e no turismo rural sustentável, e
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viabilizar a criação das pequenas agroindústrias e a certificação da
produção da agricultura familiar;

XII - garantir a permanência do jovem no campo, em especial
estimular a sucessão hereditária da agricultura familiar, com mais
investimento financeiro e a construção de um modelo
desenvolvimentista sustentável do ponto de vista ambiental, social,
econômico e cultural;

XIII - intensificar o processo de reforma agrária e de regularização
fundiária e de incentivo às pesquisas e ao auxílio técnico para o meio
rural.

Art. 9º - No campo dos direitos humanos e da garantia de
segurança, caberá ao Estado;

I - instituir mecanismos de prevenção e de enfrentamento à violência
juvenil, sob a ótica da garantia de direitos;

II - criar e manter programa específico de prevenção e controle da
mortalidade por causa externa entre jovens - homicídios, suicídios e
acidentes de trânsito;

III - criar e manter programa de proteção a jovens ameaçados de
morte, em razão de ser vítima ou testemunha de ato criminoso;

IV - promover a formação em direitos humanos dos quadros da
Polícia Militar e Civil, com foco na violência institucional;

V - criar mecanismos de proteção aos direitos humanos,
capacitando os profissionais do Poder Judiciário que lidam com
crianças e jovens, bem como os dos Conselhos Tutelares para
contornar conflitos entre pais e filhos, relativos, sobretudo, à
orientação sexual;

VI - implantar programas que amparem os jovens vítimas de abuso e
exploração sexual, de violência doméstica e em situação de risco;

VII - criar mecanismos eficazes de repressão da prática do turismo
sexual e do trabalho escravo;

VIII - implementar programas que beneficiem os jovens em conflito
com a lei e promovam sua reintegração na comunidade;

IX - incluir e ampliar a participação, nos programas públicos de
formação profissional, de jovens que cumpram ou cumpriram medidas
socioeducativas ou que tenham sido apenados;

X - promover ações para a obtenção de documentação básica para
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os jovens, inclusive os da área rural e de comunidades tradicionais;
XI - implantar o serviço Disque Direitos Humanos e garantir a

assistência jurídica gratuita.
Art. 10 - Com relação à valorização da diversidade e à promoção da

igualdade, caberá ao Estado:
I - instituir os Centros de Referência da Juventude, destinados à

difusão das políticas públicas de juventude, com espaço para a
expressão da diversidade e o atendimento às demandas pela
diminuição das desigualdades entre os jovens;

II - criar mecanismos que assegurem a educação inclusiva e a
acessibilidade arquitetônica, social e comunicacional dos jovens com
deficiência;

III - combater a discriminação racial, de orientação sexual e de
gênero;

IV - capacitar os profissionais das áreas de saúde e segurança
pública e os demais servidores públicos para lidar com os jovens das
diversas orientações sexuais e oferecer-lhes apoio psicológico,
médico e social, visando a reconhecer a liberdade de orientação e
fortalecer sua expressão sexual;

V - criar departamentos especializados nas delegacias contra
práticas homofóbicas;

VI - assegurar aos jovens índios efetivo acesso aos serviços de
saúde, educação e assistência social e às oportunidades de trabalho,
respeitando seus valores culturais;

VII - implantar diretrizes curriculares de educação escolar indígena
que garantam o sistema bilíngüe - língua de origem e português –,
materiais didáticos específicos e professores do próprio meio, com
conhecimento histórico, cultural e lingüístico;

VIII - acelerar os processos de identificação e reconhecimento das
comunidades quilombolas;

IX - garantir os programas de assistência à saúde dos jovens afro-
brasileiros, capacitando os agentes públicos para o atendimento das
doenças prevalentes na população afro-brasileira e incluindo o quesito
cor e etnia nos formulários de atendimento do Sistema Único de
Saúde - SUS -;

X - criar mecanismos para acesso e permanência dos jovens afro-
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brasileiros na escola e na universidade;
XI - promover ações destinadas a aumentar a proporção de

mulheres nas funções e nos cargos da administração pública
estadual;

XII - incluir, nas escolas públicas, atividade curricular objetivando a
discussão e a conscientização sobre as questões do gênero, da
violência contra a mulher, dos direitos sexuais e reprodutivos;

XIII - garantir atendimento integral, humanizado e de qualidade à
saúde das mulheres jovens, em situação de violência e das que vivem
na rua;

XIV - implementar, nas Delegacias da Mulher, um departamento
com a finalidade de intermediar a relação entre os casais;

XV - promover anualmente cursos de capacitação e de reciclagem
para os profissionais da saúde, educação, segurança pública e
assistência psicossocial;

XVI - promover ações e campanhas de conscientização contra a
violência, o turismo sexual, o tráfico e a exploração de mulheres.

Art. 11 - No campo da participação política, caberá ao Estado:
I - garantir e apoiar a participação juvenil efetiva na elaboração das

políticas públicas, por meio de conferências, seminários, fóruns e
debates;

II - promover a formação continuada dos membros que atuam no
Conselho Estadual da Juventude;

III - estimular a participação dos estudantes no processo de gestão
educacional;

IV - orientar a direção das escolas públicas estaduais para que
facilitem a criação de entidades de representação estudantil, bem
como disponibilizem espaço para sua sede.

Art. 12 - O Estado, em conjunto com as organizações juvenis,
procederá, de três em três anos, a avaliações periódicas da
implementação da política estadual de juventude.

Parágrafo único - A primeira avaliação realizar-se-á no segundo ano
de vigência desta lei, cabendo às organizações juvenis, reunidas em
Conferência Estadual, sugerir medidas que aprimorem as diretrizes e
metas da política estadual da juventude.

Art. 13 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
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custeadas com recursos provenientes da Lei Orçamentária.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2008.
Rosângela  Reis,  Presidente  e  relatora - Elisa Costa - Walter

Tosta.
- PEA - A População Economicamente Ativa - PEA - corresponde ao

conjunto das pessoas com idade igual ou superior a 10 anos,
ocupadas e desocupadas no período de referência de sete dias. As
pessoas ocupadas são aquelas que tinham trabalho durante todo ou
parte do período de referência assim como aquelas que, embora
tivessem trabalho remunerado, não o exerceram no período de
referência por motivo de férias, licença, greve, etc. As pessoas
desocupadas correspondem às que, no período de referência, não
tinham trabalho mas tomaram alguma providência efetiva de procura
por trabalho. (Fonte: www.ibge.gov.br)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2008

ATAS
ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS

HUMANOS E DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/7/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, Ruy Muniz, Weliton Prado e Carlos
Mosconi (substituindo este ao Deputado João Leite, por indicação da
Liderança do BSD), membros da Comissão de Direitos Humanos; as
Deputadas Rosângela Reis e Elisa Costa e os Deputados Domingos
Sávio e Carlos Mosconi, membros da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu 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 realizar audiência
pública para obter esclarecimentos sobre a ameaça de corte de
gratificação instituída em 1993 relativa à extensão de carga horária
nos proventos de servidores aposentados da Fhemig. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ivan José Trindade
Ávila, Técnico da Diretoria Central de Carreiras e Remuneração da
Seplag, representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena,
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; Fernando Eduardo
Guimarães de Carvalho e Ricardo Luiz Barbosa Guimarães,
respectivamente Chefe de Gabinete e Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças, representando o Sr. Luís Márcio Araujo Ramos,
Presidente da Fhemig; e Carlos Augusto dos Passos Martins, Diretor
Administrativo da Asthemg, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
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trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo,
Rosângela Reis, Carlos Mosconi e Ruy Muniz (2) em que solicitam à
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de
providência para regularizar a situação dos servidores ativos e inativos
do Estado, no tocante à gratificação instituída em 1993, relativa a
extensão de carga horária; seja estudada a possibilidade de emenda
ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, em tramitação nesta
Casa, de modo a corrigir essas irregularidades; e seja encaminhado
pedido de providência ao Presidente da Fhemig, para que seja
efetuada a suspensão dos processos administrativos instaurados por
essa instituição contra servidores aposentados em decorrência do
recebimento de gratificação relativa à extensão de carga horária nos
seus proventos, por entender que a responsabilidade não é dos
servidores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros destas
Comissões para a próxima reunião, conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/4/2008
Às 9h45min, comparecem no auditório da Câmara Municipal de

Ipatinga os Deputados Paulo Cesar e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada
Rosângela Reis. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Cesar, 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 questões relativas à segurança pública no
Município de Ipatinga e no Vale do Aço. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir o Vereador Célio Aleixo, representando o
Vereador Nardyello Rocha de Oliveira, Presidente da Câmara
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Municipal de Ipatinga; o Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário
de Estado de Administração, representando o Sr. Maurício de Oliveira
Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social; o Capitão BM
Neri de Matos, Comandante da 2ª Companhia de Ipatinga,
representando José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais; o Sr. Antônio Eugênio
Fernandes, Vice-Prefeito, representando Francisco de Assis Simões
Thomaz, Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano; o Coronel Gilberto
Cabral Costa, Comandante da 12ª RPM de Ipatinga; os Srs. Fábio
Finotti, Promotor de Justiça da 1ª Vara Criminal da Infância e da
Juventude de Ipatinga; Sebastião Rodrigues Costa, Delegado
Regional de Polícia; o Tenente Adão dos Anjos, Diretor-Geral da
Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho de Ipaba; e a Sra. Marli
Maria Braga, Juíza da Vara de Execuções Criminais de Ipatinga; que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra à Deputada Rosângela Reis, autora 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, 28 de abril de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Paulo Cesar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 149/2008

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembléia, por
intermédio da Mensagem nº 149/2008 e em observância ao que
determina o art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, com a
redação dada pela Emenda à Constituição nº 26, de 9/7/97, bem
como a legislação específica do Conselho de Defesa Social, a
Indicação nº 18/2008, contendo o nome do Sr. Rogério Jorge de
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Aquino e Silva para compor o Conselho de Defesa Social como
representante de central sindical.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111,
combinado com o art. 146 do Regimento Interno, procedeu-se à
argüição pública do indicado, que respondeu satisfatoriamente às
questões formuladas pelos Deputados.

O indicado demonstrou vasto conhecimento sobre temáticas
pertinentes ao desempenho da função de Conselheiro, suprindo ainda
as demais exigências legais requeridas para a função.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr.

Rogério Jorge de Aquino e Silva para compor o Conselho de Defesa
Social.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Ronaldo Magalhães.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.191/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação a escola estadual localizada no
Município de Acaiaca.

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 2.191/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Professor Martins à escola estadual localizada na
Rua Sebastião Patrício, nº 170, Centro, no Município de Acaiaca.

A proposta de dar o nome de Escola Estadual Professor Martins ao
educandário do Município de Acaiaca resulta de pedido formulado por
seu colegiado escolar, homologado por unanimidade dos votos de
seus membros, em reunião realizada no dia 12/11/2007.

Antônio Gonçalves Martins foi o primeiro professor da comunidade e
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conquistou a admiração e o respeito dos acaiaquenses por ter
dedicado sua existência a prestar-lhes serviços sociais, principalmente
na área da educação.

Diante dessas considerações, julgamos meritória a homenagem de
eternizar o seu nome com a denominação da escola estadual do
Município de Acaiaca.

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

2.191/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.192/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação a escola estadual localizada no
Município de Serrania.

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 2.192/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Diretor Nélson Rodrigues à escola estadual
localizada na Rua Coronel Antônio Faustino, nº 681, Centro, no
Município de Serrania.

A proposição do Governador resulta de pedido formulado pelo
colegiado escolar dessa unidade de ensino, que, em reunião realizada
no dia 25/9/2007, homologou, por unanimidade dos votos de seus
membros, a indicação do referido nome para denominar esse
estabelecimento.

Nélson Rodrigues dedicou sua vida profissional ao comando da
escola estadual de Serrania, da qual, com seriedade e competência,
foi diretor durante 15 anos. Foi o responsável por sua consolidação e
pela qualidade do ensino oferecido aos estudantes serranienses. Seu
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trabalho pautou-se pela união de todos na busca coletiva do bem
comum, especialmente, pela qualidade e pelo crescimento do
educandário, para que pudesse responder às demandas da juventude
local.

Diante dessas considerações, entendemos ser meritória a
homenagem que o projeto de lei em análise pretende eternizar ao
denominar de Escola Estadual Diretor Nélson Rodrigues a escola
estadual do Município de Serrania.

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

2.192/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.194/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação a escola estadual localizada no
Município de Araguari.

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 2.194/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Padre Eduardo Jordi à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, situada no Presídio Irmãos Naves, no
Município de Araguari.

O Padre Eduardo Jordi nasceu na Holanda, onde foi ordenado
sacerdote, mas passou parte de sua vida ministrando sua fé na
comunidade de Araguari.

Tinha especial preocupação com aqueles que se tornavam
dependentes de substâncias psicotrópicas e, em decorrência disso,
fundou a “Fazendinha”, local em que esses doentes se internavam
para se recuperarem.
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Sendo a maioria dos reeducandos da Unidade Prisional Irmãos
Naves usuários de drogas e tendo-se destacado o homenageado pela
determinação na luta em prol da recuperação dos dependentes
dessas substâncias, consideramos meritória a homenagem que lhe
pretende prestar o projeto de lei em análise, ao dar a essa unidade de
ensino a denominação de Escola Estadual Padre Eduardo Jordi.

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

2.194/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.197/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação a escola estadual localizada no
Município de Divinópolis.

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 2.197/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Alberto Santos Dumont - EJA à escola estadual
situada na Penitenciária de Floramar, no Município de Divinópolis.

O homenageado foi um engenheiro prático, e seu fascínio pelo
sonho de dar asas ao homem levou-o a projetar, construir e testar
seus próprios balões. Em 23/10/1906, no Campo de Bagatelle
(França), transformou esse sonho em realidade com o 14-Bis,
percorrendo cerca de 60m a uma altura de dois a três metros. Era o
primeiro vôo homologado na história da aviação. Sua façanha foi
decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor aeronáutico e
cumprir um circuito preestabelecido sob testemunho oficial de
especialistas, de jornalistas e da população parisiense. Trata-se da
primeira demonstração pública de um veículo levantando vôo por seus
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próprios meios, sem a necessidade de uma rampa para lançamento.
Com essa decolagem autopropelida, Santos Dumont tornou-se
conhecido como o Pai da Aviação.

Nascido no então Distrito de Palmira, hoje Município de Santos
Dumont, era herdeiro de uma família de cafeicultores descendente de
imigrantes franceses e dedicou-se aos estudos da ciência e da
mecânica, após ir para a França, em 1893, aos 22 anos. Ao contrário
de outros aeronautas da época, deixava suas pesquisas no domínio
público e sem o registro de patentes.

Diante da importância desse ilustre mineiro para toda a população
brasileira, consideramos meritória a homenagem que lhe pretende
prestar o projeto de lei em análise, ao dar à unidade de ensino
localizada na Penitenciária de Floramar, em Divinópolis, a
denominação de Escola Estadual Alberto Santos Dumont.

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

2.197/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Carlin Moura, relator.



1325

Índice Onomástico

Adalclever Lopes - 138, 452, 713, 840, 843, 844

Ademir Lucas - 260, 398, 414, 557, 633, 634, 812, 971, 1059

Agostinho Patrús Filho - 663, 714, 932, 933, 1063

Alberto Pinto Coelho -  175

Alencar da Silveira Jr. -  126, 128, 177, 411, 663, 814, 819, 820, 864,

1209, 1234

Almir Paraca -  149, 267, 271, 285, 334, 828, 1015, 1044, 1216

Ana Maria Resende -  559, 664

André Quintão -  397, 408, 410, 485, 572, 584, 715, 749, 758, 773,

814, 852, 968, 979, 1018, 1036, 1046, 1236

Antônio Carlos Arantes -  262, 264, 271, 737, 812, 814, 1019, 1223,

1225



1326

Antônio Júlio -  32, 184, 562, 730, 733, 734, 812, 824, 969, 971, 972,

973, 974, 975, 978

Arlen Santiago -  553, 661, 691, 727, 812

Bráulio Braz -  129, 183, 471, 814

Carlin Moura -  154, 161, 261, 405, 407, 411, 465, 491, 495, 497,

500, 567, 634, 639, 663, 727, 734, 814, 934, 935, 980, 1026, 1029,

1030, 1195, 1212

Carlos Mosconi  -  144, 158, 470, 477, 549, 638

Carlos Pimenta -  272, 275, 555, 812, 814, 850, 1061

Cecília Ferramenta -  534, 628, 1085

Célio Moreira -  195, 463, 464, 542, 728, 744, 812, 814, 927, 948,

1086, 1206

Chico Uejo -  1016

Dalmo Ribeiro Silva -  137, 139, 179, 187, 189, 393, 453, 468, 471,

472, 542, 543, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 561,



1327

562, 564, 565, 567, 568, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 663, 664, 715,

727, 812, 849, 994, 1082, 1090, 1114, 1205, 1206, 1215

Deiró Marra - 139, 140, 994

Délio Malheiros - 1030, 1220

Delvito Alves -  812

Dimas Fabiano -  179, 454, 812, 816

Dinis Pinheiro -  139, 186, 994, 1090

Djalma Diniz -  812, 814

Domingos Sávio -  261, 768, 770, 774, 814, 942, 943, 945, 956, 994,

1019, 1025, 1028, 1045, 1089, 1222

Doutor Rinaldo -  131, 132, 535, 536, 537, 571

Doutor Viana -  139, 393, 394, 465, 633, 661, 663, 664, 812, 934,

950, 993, 994, 1090, 1091, 1105, 1206, 1207, 1269

Durval Ângelo -  3, 559, 560, 629, 814, 828, 856



1328

Elisa Costa -  745, 814, 1040, 1064, 1205, 1213, 1233

Elmiro Nascimento -  455, 529, 664, 1088, 1189

Eros Biondini -  254, 564, 633, 735, 737, 814, 928, 1017, 1020, 1104,

1233

Fábio Avelar -  263, 550, 718, 719, 814

Fahim Sawan -  143, 393, 561, 720, 812, 814, 825, 930

Getúlio Neiva -  14, 191, 194, 274, 290, 407, 411, 480, 484, 485, 572,

633, 649, 732, 762, 814, 843, 847, 864, 865, 961, 965, 1031, 1103,

1218

Gil Pereira -  727

Gilberto Abramo - 180, 181, 182, 663, 812, 814, 833, 844, 935, 1201,

1202

Gláucia Brandão -  661, 728, 812, 814, 1022, 1025, 1090

Gustavo Valadares -  26, 740, 745, 753, 757, 812, 814



1329

Hely Tarqüínio -  393, 545, 547, 812, 814, 839

Inácio Franco -  255, 756, 821, 822

Irani Barbosa -  2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 133, 568, 645, 728, 973

Ivair Nogueira -  465, 662, 722, 812, 814, 826

Jayro Lessa -   14, 394, 395, 552, 662, 664

João Leite -  26, 34, 425, 476, 478, 575, 814, 942, 984

José Henrique - 724, 812, 814, 824, 1019

Juninho Araújo -  257, 814

Lafayette de Andrada -   6, 258, 547, 632, 812, 814, 932, 1203, 1204

Leonardo Moreira -  538, 774, 817, 982

Luiz Humberto Carneiro -  436, 630, 812, 814, 978



1330

Luiz Tadeu Leite - 3, 769, 812, 835, 839, 840, 1052, 1055, 1061,

1198

Maria Lúcia Mendonça -  139, 186, 456, 534, 539, 542, 662, 663,

717, 812, 814, 826, 994, 1097

Mauri Torres -  135, 661, 814

Padre João -  187, 403, 407, 419, 494, 721, 1019, 1020

Paulo Cesar -  135, 140, 143, 145, 462, 463, 845, 848, 850

Paulo Guedes -  137, 139, 145, 484, 496, 551, 807, 812, 814, 974,

994, 1050, 1053, 1063, 1095, 1100, 1104, 1235

Rêmolo Aloise -  574, 812, 814

Roberto Carvalho -  25, 26, 259, 1109, 1211

Rômulo Veneroso -  814, 1280

Rosângela Reis -  473

Ruy Muniz -  3, 722, 814, 1092, 1096



1331

Sargento Rodrigues -  177, 199, 277, 457, 548, 744, 814, 936, 944,

1196, 1228

Sávio Souza Cruz -  542, 1189

Sebastião Costa -  812

Sebastião Helvécio -  139, 551, 631, 723, 994, 1200

Tiago Ulisses -  187, 465, 529, 807, 812, 1267

Vanderlei Miranda -  13, 542, 565, 1198

Vanderlei Jangrossi -  570, 964

Zé Maia -  925, 1088

Zezé Perrella -  175, 260, 814

Walter Tosta -  394, 662, 663, 814, 1206

Wander Borges -  458, 459, 461, 541, 552, 812, 814, 838



1332

Weliton Prado - 189, 193, 194, 261, 281, 415, 416, 417, 499, 500,

579, 640, 1219

Mesa da Assembléia -  160, 752

Palavras do Sr. Presidente -  12, 23, 205, 298, 406, 433, 444, 489,

588, 654, 697, 955, 1062, 1209, 1227, 1231, 1238, 1277, 1289

Reunião Conjunta -  986, 1291, 1317

Comissão de Administração Pública -  360, 422, 870, 996, 1260,

1293

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 37, 208,

367, 465, 467, 597, 600, 670, 1241

Comissão de Constituição e Justiça -  168, 170, 171, 213, 215, 217,

224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 236, 244, 248, 358, 375, 376, 378,

384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 506, 507, 512, 513, 516, 518, 520,

522, 527, 604, 605, 607, 609, 610, 611, 612, 615, 619, 621, 665, 700,

778, 779, 781, 783, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795,

796, 801, 803, 899, 900, 904, 910, 912, 913, 918, 1064, 1065, 1066,

1067, 1068, 1069, 1071, 1073, 1074, 1123, 1125, 1126, 1128, 1132,

1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1164, 1171, 1173, 1242



1333

Comissão de Cultura -  352, 467, 503, 509, 512, 871, 994, 1155,

1244

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte -  15, 363,

633, 995, 1240, 1257

Comissão de Direitos Humanos -  18, 38, 187, 188, 210, 366, 369,

466, 467, 504, 633, 655, 663, 826, 827, 828, 876, 935, 936, 991, 1021,

1022, 1127, 1262, 1267, 1298

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica -  39,

167, 218, 261, 262, 377, 379, 382, 591, 884, 887, 888, 889, 891, 893,

1118, 1320, 1321, 1322, 1323

Comissão Especial -  869, 1319

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -  172, 173,

205, 230, 514, 593, 595, 797, 799, 873, 903, 1075, 1076, 1130, 1138,

1141, 1150, 1153, 1163, 1164, 1169, 1187, 1246, 1296, 1301

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais -  362, 449, 590,

633, 703, 881, 936, 987, 1121



1334

Comissão de Participação Popular -  140, 364, 370, 372, 373, 667,

826, 1242, 1300

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial -  261, 381,

601, 728, 729, 872

Comissão de Redação -  174, 357, 623, 654, 805, 806, 920, 921,

922, 923, 924, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1176, 1177, 1178, 1179,

1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1264, 1265, 1266, 1267

Comissão de Saúde -  188, 221, 222, 353, 447, 511, 543, 598, 602,

613, 617, 728, 729, 890, 907, 936, 989, 1294

Comissão de Segurança Pública -  355, 368, 395, 467, 660, 699,

704, 880, 995, 1318

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al -  20, 212,

214, 216, 220, 222, 223, 380, 383, 778, 782, 783, 883, 891, 892, 894,

895, 896, 897, 898, 902, 1143, 1152, 1160, 1239, 1248, 1249, 1250,

1302

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s -  16,

140, 208, 216, 467, 508, 510, 589, 656, 658, 777, 1022, 1119, 1124



1335

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo -

40, 206, 595, 669, 730, 875, 885, 1245


